
 

 

 
Бюджет -2021: добре, що ухвалили, але  

варто оцінити ризики 
16.12.2020 

Незважаючи на критику з боку парламентаріїв, що лунала під час 
обговорення бюджету, та навіть незгоду окремих урядовців – Парламент 
підтримав законопроєкт майже конституційною більшістю - 289 голосів.  

 
Причому, напрочуд дружно – як для останнього часу – голосували члени фракції 

“Слуга народу”. 225 із загалом 246-и “слуг” були “за”. Підтримали документ депутатські 
групи “За майбутнє” й “Довіра”, рівно половина фракції ВО “Батьківщина” та 11 
позафракційних. Причому, і їхні представники проєкт, здебільшого, критикували... 

 
Критика шалена. Але “без оргвисновків”. Переважно, саме за недостатнє (як на 

пандемічні часи) фінансування медичної галузі. Хоча цифри видатків на неї начебто і 
зросли, цього може виявитися недостатньо. Адже загалом на медицину нададуть 159 млрд 
грн при потребі (за словами Міністра охорони здоров’я України) у 296 млрд. На другому 
місці за кількістю негативних відгуків – зменшення освітньої субвенції, що суттєво 
погіршує можливості територіальних громад та обмежує підвищення зарплат педагогам. 
Трохи знизило градус напруженості і, певно, додало голосів на підтримку те, що перед 
початком обговорення депутати ухвалили зміни до Бюджетного кодексу, якими, поміж 
іншого, залишили кошти від сплати акцизу на паливо у розпорядженні місцевих бюджетів. 
Що збільшило їхній потенційний ресурс на 8 млрд грн. Приблизно такі ж думки лунають у 
коментарях експертів. Формально, з фінансової точки зору, бюджет збалансований. Вимоги 
МВФ щодо граничного дефіциту враховано. Можливості (принаймні, теоретичні) для 
запозичень фінансового ресурсу для його погашення є. Тим паче – на тлі грудневого 
підвищення інтересу інвесторів (у тому числі, і спекулятивного капіталу) до українських 
цінних паперів. Як відомо, напередодні Мінфін виручив на аукціоні з розміщення облігацій 
внутрішньої державної позики рекордні 51,4 млрд грн. Що може означати: труднощі із 
залученням кредитного ресурсу позаду. Натомість є питання до реалістичності низки 
джерел наповнення казни і, звісно ж, до пріоритетів видатків. Та й розрахунки Мінфіну і 
Мінекономіки, на підставі яких в серпні-вересні готували бюджет-21, на думку деяких 
фахівців, варто було б підкоригувати – з урахуванням нинішніх економічних реалій. 

 
Ризик №1. Макроекономічний. Директор Інституту соціально-економічної транс-

формації Ілля Ннесходовський, сумнівається в реалістичності макроекономічних показни-
ків, досягнути яких у 2021-му розраховують автори законопроєкту. “Ризикуємо наступити 
на “старі граблі”. Більшості розрахункових параметрів за підсумками 2020 року країна не 
досягне. Йдеться, приміром, про завищений інфляційний прогноз (у Бюджеті-2020 – 8,7%, 
тоді як на кінець року цей показник, ймовірно, не перевищить 4%. – Авт.), від якого 
залежать номінальні доходи бюджету. Падіння ж економіки навпаки виявилося більшим, 
ніж прогнозував уряд. А валютний курс – нижчим, аніж розраховували (при перегляді 
бюджету у квітні передбачалося, що на кінець року американський “зелений” коштуватиме 
29,5 грн. – Ред.). Подібні підходи характерні й для Бюджету-2021”, – наголошує економіст. 
Зокрема, за оцінками Несходовського, занадто оптимістичними є прогнози щодо зростання 
економіки (4,6% проти 2020-го). Відповідно, виконання плану надходжень під загрозою. Аж 
до ймовірності секвестрування – за деякими прогнозами, за результатами І півріччя чи й І 
кварталу. Є й питання до розміру дефіциту. Скажімо, Ілля Несходовський вважає, що доходи 
штучно “дотягували”, аби зменшити показник із 6 до 5,5% ВВП. “Скоріше за все, ми стикне-
мося із прихованим дефіцитом, який наступного року обов’язково проявиться”, – прогнозує 
експерт. А старший економіст Центру соціально-економічних досліджень Кейс-Україна 
Володимир Дубровський каже, що взагалі не розуміє, чому показник дефіциту наступного 
року вирішили “роздути” аж до 5,5%. “Ухвалене у квітні рішення про збільшення цьогоріч-
ного дефіциту (до 7,5%) продиктоване непередбачуваними обставинами – Ковідом. Але ж 
для 2021 року коронавірус – уже більш-менш прогнозована річ. І решту видатків також 
можна передбачити. Тому незрозуміло, навіщо закладати такий дефіцит, – цікавиться 
економіст, – “Зайві” гроші треба ж буде десь взяти. У наших умовах це означає, що їх 
доведеться позичати. Якщо ж держборг збільшуватиметься швидше, ніж росте ВВП, країна 
у небезпеці ”. До того ж, як нагадує пан Дубровський, розмір бюджетного дефіциту впливає 
й на вартість позичкового ресурсу. Якщо країна втілює зважену фіскальну політику, 
залучати кредити вона може під порівняно невеликі відсотки. Коли ж дефіцит зростає, та 
ще й у відносинах з МВФ не всі крапки над “і” вдалося розставити, вартість грошей набагато 
вища. Тоді є загроза ефекту “снігової грудки”, коли борги зростатимуть неконтрольовано. 

 
Ризик №2. Дохідний. Щодо податкових надходжень, то додаткових можливостей для 

їх збільшення в 2021р. може й не бути. “Цьогоріч виправити ситуацію допомогла ефективна 
робота Податкової служби, яка активно взялася за боротьбу з податковими “скрутками”. Як 
результат – при падінні економіки надходження виявилися навіть більшими, ніж у 
“спокійному” 2019 р., – пояснює Несходовський. – Але ж при формуванні нового кошторису 
ці резерви уже враховано! Отже, можливостей для додаткового зростання фактично не 
буде. Це стосується й занадто оптимістичного прогнозу щодо прибутків держпідприємств, 
левову частку яких мають переказувати до бюджету. Та й показників зі стягнення податку 
на прибуток загалом. Враховуючи екстремальний 2020 рік, коли багато підприємств 
нарощували збитки, очікувані бюджетні доходи у 2021-ому ми просто не отримаємо”. 
“Заплановане збільшення податкових надходжень не зовсім корелюється з економічними 
законами, – погоджується Дубровський. – В уряді кажуть, що сподіваються на детінізацію 
економіки. І справді, добре якщо вдасться ліквідувати схеми ухиляння від сплати податків – 
приміром, на митниці. Але не можна апріорі покладатися на такий ефект й узалежнювати 
від нього конкретні витрати. Це могло б бути “бонусом”, який можна розумно витратити – 
скажімо, на капіталовкладення”. Дубровський вважає, що такий підхід небезпечний через 
ймовірність “витискування” податковою грошей із бізнесу. Стосується це як планів з 
адміністрування податку на прибуток, так і податку на додану вартість. Ознаки затримок з 
поверненням ПДВ, до речі, ми, на думку експерта, мали вже цього року. Не все “ОК” і з 
іншими надходженнями. Приміром, уряд розраховує на 12 млрд грн від приватизації. Але ж 
відповідні програми у нас перманентно не виконуються, – нагадують експерти. Водночас 
Ілля Несходовський звертає увагу, що останнім часом крига у цьому питанні нарешті 
скресла. “З огляду на проведену цього року підготовчу роботу і низку уже реалізованих 
програм, сподіваюся, нинішньому керівництву Фонду держмайна вдасться більше, ніж 
“попередникам”, – каже економіст. При підготовці законопроєкту до другого читання не 
змінилася й сума, яку розраховують отримати від легалізації азартних ігор - 7,5 млрд. грн.. 

 
 

 
Ризик №3. Кредитний. Український бюджет вкрай залежний від зовнішнього 

фінансування. 2021-й не стане винятком. Як і цьогоріч, залучити від міжнародних донорів 
та покупців українських цінних паперів доведеться до 700 мільярдів гривень. Й ризики 
недоотримання коштів для погашення бюджетного дефіциту, як і цього року, доволі високі. 
До того ж, навряд чи “пощастить”, як під кінець 2020-го, коли Єврокомісія переказала Києву 
600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Незважаючи на відкат деяких реформ 
(зокрема, в антикорупційній сфері). Цього разу “виручила” необхідність захисту населення 
від Ковіду. Експерти сумніваються, що так буде й надалі. Тобто, кожна нова загроза 
реформам в Україні – потенційно додаткова “діра” в бюджеті. 

 
Ризик №4. Видатковий. На думку експертів, і тут із акцентами не все добре. 

Приміром, коли йдеться про фактично заморожування на колишньому рівні фінансування 
оборонних програм на тлі підвищення видатків на правоохоронні органи. Асигнування на 
утримання Офісу генпрокурора зростуть на 46%, Держбюро розслідувань – на 67%. Ще 1,32 
мільярда гривень (на 42% більше, ніж цьогоріч) запланували на Державну фіскальну 
службу, де триває процедура ліквідації у зв’язку з очікуваним створенням Бюро економічної 
безпеки. “Вважаю такий підхід досить дивним для країни, яка воює і якій потрібен значний 
ресурс для того, щоб забезпечувати боєздатність ї армії”, – каже Ілля Несходовський. 
Формально законодавчої вимоги щодо витрат на безпеку та оборону не менш ніж у 5% ВВП 
начебто і дотрималися. Загальні видатки навіть збільшили до 5,93 % ВВП (майже 268 
мільярдів гривень). При цьому фінансування Міністерства оборони скоротили. На 127 
мільйонів. Порівняно небагато. Але чому б не заощадити цей ресурс на інших відомствах? 
Окрема тема – медицина. “У зв’язку із тим, що левову частку передбаченого цього разу 
ресурсу надають на галузь прямо з бюджету – без посередництва Ковідного фонду, – 
загальна сума видатків начебто неабияк зросла. Але не так, як це мало б бути згідно із 
законодавством та відповідно до умов, які диктує пандемія, – каже Несходовський. – Я не 
підтримую тих, хто кричить про “повний розвал галузі”. Але недостатність ресурсу 
однозначно гальмує реформу”. При цьому фахівці звертають увагу, що резервів, які можна 
було б використати залежно від того, як поширюватиметься коронавірус, навіть 
теоретично не сформовано. Натомість заощадити, як вважає Володимир Дубровський, 
країна могла б на деяких капітальних видатках і на субсидіях. “Всі субсидії підприємствам, 
як не мене, треба взагалі скасувати. Що ж до капітальних видатків, то екстремальна 
ситуація, яка склалася зараз, – не найкращий час для того, щоб, приміром, так активно 
будувати дороги. Хоча і справді йдеться про шляхетну справу, яку я, як водій, обома руками 
підтримую. Але це все ж таки треба робити у більш сприятливі часи, коли держава матиме 
надлишковий ресурс”, – переконаний пан Дубровський. Натомість позитивом експерти 
вважають перенесення на грудень другого етапу підвищення мінімальної зарплатні. Проте, 
вплив першого етапу підвищення, у січні, може бути значним. Для когось – позитивним, для 
когось же – навпаки. Приміром, на думку Несходовського, це може суттєво погіршити умови 
роботи малого бізнесу, чиї сили й без того підточила пандемія. 

 
Ризик №5. Пенсійний. Критику підходів до наповнення Пенсійного фонду, яка 

лунала з парламентської трибуни під час обговорення бюджетного законопроєкту, Ілля 
Несходовський вважає обґрунтованою. А зменшення між першим і другим читанням 
обсягів дотації Фонду – помилковим. “Адже є ризики додаткових втрат. Перенесли друге 
підвищення мінімальної зарплатні на грудень, звільнили від сплати ЄСВ ФОПів, які мають 
основне місце роботи, частину підприємців звільняють від сплати ЄСВ на період 
карантину... Усе це – мільярдні втрати ПФ. Натомість розрахунок на можливий ефект від 
зростання середньої заробітної плати в країні навряд чи справдиться. Вже зрозуміло, що в 
умовах кризи суттєвого підвищення цього показника наступного року не буде. Натомість 
кількість безробітних зростатиме. Тож проблема недофінансування Пенсійного фонду лише 
посилиться”, – вважає економіст. Нагадаємо, що через підвищення мінімальної заробітної 
плати, з 1 січня пенсійні виплати зростуть на 300, а з 1 грудня – іще на 200 гривень. 
Збережеться щорічна індексація пенсій. Щоправда, цього року її можуть здійснити не з 1 
березня, як передбачено законодавством, а пізніше. У квітні, зазвичай, відбувається 
автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів. З липня держава щомісяця 
доплачуватиме по 400 гривень пенсіонерам віком від 75 до 80 років, а ті, кому понад 80, 
додатково отримуватимуть по 500 гривень... Загалом же дефіцит Пенсійного фонду у 2021 
році сягне 195 мільярдів гривень. Компенсувати його доведеться саме із Держбюджету. 
Отже, і справді йдеться про неабиякий додатковий ризик. 

 
Ризик №6. Управлінський. “Варто звернути увагу на скорочення асигнувань для 

Фонду регіонального розвитку. З перерозподілом частини ресурсу на надання субвенції на 
соціально-економічний розвиток. Та якщо виділення грошей із Фонду чітко 
регламентоване і його видатки можна легко проконтролювати, то тепер йтиметься 
фактично про ручний розподіл ресурсу. Що також є суттєвим ризиком. Добре хоча б, що 
вдалося запобігти ухваленню поправки щодо прямого зарахування до Держбюджету коштів 
від акцизу на пальне. Схоже, це стало компромісом для того, щоб знайти голоси для 
ухвалення документа в парламенті”, – вважає директор Інституту соціально-економічної 
трансформації Ілля Несходовський. 
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Нардепи підтримали законопроект Разумкова щодо  
ефективності парламентського контролю 

05.11.2020 

Парламентарі ухвалили за основу законопроект спікера ВР Дмитра 
Разумкова щодо ефективності реалізації парламентського контролю. 
Відповідне рішення підтримали 323 народних депутати України. 

Законопроект №4131 передбачає наступні зміни у законодавстві: вводиться окрема 
глава, присвячена парламентському контролю через підзвітність органів виконавчої влади; 
 рекомендації за результатом слухань повинні містити строки надання інформації про стан 
реалізації рекомендацій, а також, у разі потреби, план проведення обговорень щодо стану їх 
реалізації, список законопроектів, необхідних для реалізації рекомендацій, орієнтовний 
строк їх розробки і внесення та перелік комітетів, яким ВР доручає розробити відповідні 
законопроекти; комітети зобов’язані розглядати звіти на своєму засіданні, за дорученням 
ВРУ організовувати та готувати розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України 
звітів, доповідей та іншої інформації. Окрім того, вдосконалюється положення щодо звітів 
уряду: програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити програмні цілі, 
критерії, за якими оцінюється ступінь досягнення цілей, та завдання, виконання яких є 
необхідним для досягнення цілей – ці показники необхідні для об’єктивної оцінки 
діяльність уряду; ВРУ отримає права за результатом розгляду щорічного звіту уряду 
надати йому рекомендації та заслухати стан виконання цих рекомендацій під час 
наступного щорічного або позачергового звіту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unn.com.ua 
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Парламент цього року вкотре продемонстрував здатність  

об’єднуватися в складних ситуаціях 
22.12.2020 

Верховна Рада цього року вкотре продемонструвала, що вміє 
об’єднуватися в складних ситуаціях, відклавши політику. Про це 
заявив Голова Парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми 
«Хард з Влащенко» на каналі «Україна 24». 

«Парламент продемонстрував, що, як завжди у важкі часи, він уміє об’єднуватися. А 
результатом дуже часто я особисто задоволений. Думаю, що і колеги задоволені нашою 
спільною роботою, коли 300 або більше голосів з’являється на табло Верховної Ради», - 
сказав він. Дмитро Разумков зазначив, що цього року Верховна Рада працювала достатньо 
злагоджено з багатьох аспектів, за винятком кількох законопроектів. «Якщо ми з Вами 
подивимося на роботу Парламенту, особливо на початку пандемії, то незважаючи на 
прапори, групи, фракції тощо, відкладали політику і працювали на результат. І коли 
змінювали бюджет, коли створювали «ковідний» фонд та ухвалювали багато інших законів, 
пов’язаних з протидією ковіду, і зараз, коли виходили із ситуації з конституційною 
кризою», - сказав Голова Верховної Ради. Відзначимо, Верховна Рада та дипломатичний 
корпус мають активізувати співпрацю на рівні груп з міжпарламентських зв’язків та 
зосередити роботу на питаннях захисту інвесторів. «Я займаю позицію – її знають народні 
депутати – що лише співпраця між нашими посольствами і парламентськими групами 
дружби є ефективним механізмом роботи і просування інтересів української держави і 
українського парламентаризму на міжнародній арені», - сказав Голова Верховної Ради під 
час Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Голова 
Парламенту, звертаючись до дипломатів, зазначив: «Дуже важливо, щоб під час поки що 
онлайн роботи, а в майбутньому – роботи у звичайному режимі, ви також докладали 
максимум зусиль, щоб допомагати українським парламентаріям відстоювати інтереси 
України в державах вашого перебування». Крім того, він наголосив на необхідності 
зосередитись на питаннях захисту інвесторів. Голова Верховної Ради нагадав, що у 
Парламенті ефективно діє Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту інвесторів. На 
його переконання, необхідно поглиблювати співпрацю з європейським бізнесом, і Україна 
займає у цьому питанні конструктивну позицію, захищаючи як національних, так і 
закордонних інвесторів. За словами Голови Парламенту, в умовах гібридної агресії 
співпраця Парламенту з дипломатичним корпусом є однією з ключових, яка визначає 
світову політику та є ефективним механізмом просування інтересів України на міжнародній 
арені. «Нам потрібно зберегти ту безперебійну динаміку, яку ми з вами започаткували 
достатньо давно і тримаємо на високому рівні», - додав він. «Ключові пріоритети розвитку 
країни визначені. Це рух в бік НАТО та Європейського Союзу. Так, це непростий шлях. Він 
сповнений викликів, через які нам також треба буде пройти. Тим не менше, ми сьогодні 
докладаємо максимум зусиль, щоб цей рух був постійним, сталим і його не можна було 
змінити», - заявив Дмитро Разумков. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби Апарату ВРУ 
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Справедливість неможлива без ефективної та незалежної роботи  
в Україні правоохоронної та судової систем 

11.11.2020 

Відбулося засідання оновленої Комісії з питань правової 
реформи під головуванням Президента Володимира Зеленського, 
який долучився у форматі відеоконференції. Глава держави поставив 
завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої 
конституційної кризи, а також для відновлення довіри суспільства до 
судової влади. 

Це перше засідання Комісії з питань правової реформи при Президентові України, 
яке відбулося після рішення Конституційного Суду щодо низки положень 
антикорупційного законодавства. У засіданні також взяли участь представники Офісу 
Президента, Верховної Ради, уряду, правоохоронних та антикорупційних органів, а також 
дипломатичні представники країн – партнерів України. Глава держави зазначив, що 
справедливість є однією з базових цінностей громадян України, але її неможливо 
забезпечити без ефективної та незалежної правоохоронної та судової систем. Крім того, 
справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори. «У посланні до 
Верховної Ради я казав про необхідність судової реформи. Але не заради слова «реформа», 
не для тасування посад між одними й тими ж персоналіями, а саме для тих змін, які дадуть 
об’єктивне, неупереджене, справедливе судочинство», – наголосив Володимир Зеленський. 
Він нагадав, що 27 жовтня Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала 
Комісії з питань правової реформи активізувати підготовку пропозицій щодо судової 
реформи. «Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше 
реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити 
законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та 
рекомендаціями Венеціанської комісії», – зазначив Президент. За його словами, відсутність 
належного конституційного регулювання, його неповнота чи нечіткість окремих аспектів 
діяльності судової влади стали причиною нинішніх кризових процесів. «Я чекаю від Комісії 
дієвих рішень та конкретних шляхів виходу – як із сучасної конституційної кризи, так і 
тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно 
вносити зміни до Конституції України», – заявив Глава держави. «Громадяни України, 
внутрішні та зовнішні інвестори, наші міжнародні партнери, всі ми повинні отримати 
«здорову» судову систему – незалежну, послідовну, об’єктивну. І саме це завдання стоїть 
перед оновленою Комісією з правової реформи», – додав він. Володимир Зеленський також 
подякував тим суддям Конституційного Суду, які не підтримали неконституційне рішення 
щодо скасування антикорупційної інфраструктури. Голова Комісії з питань правової 
реформи Сергій Іонушас розповів про основні напрямки її роботи. Серед пріоритетів – 
відновлення кадрового забезпечення судів та запуск роботи оновленого складу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, створення нового незалежного дисциплінарного 
органу в судовій системі, удосконалення процедури обрання нових доброчесних та 
професійних членів Вищої ради правосуддя. Важливими елементами у реформі судочинства 
Сергій Іонушас назвав розробку та запровадження єдиних стандартів якості виконання 
судами своїх функцій, а також впровадження електронного суду та здійснення судочинства 
онлайн. Задля відновлення довіри суспільства до Конституційного Суду голова Комісії з 
питань правової реформи вважає за необхідне ухвалення нових законодавчих засад роботи 
КСУ. Також необхідно узгодити з Конституцією України законодавство, що регулює 
діяльність Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро 
України. Службу безпеки України потрібно позбавити невластивих їй функцій, зокрема 
щодо розслідування економічних та корупційних злочинів. … 

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

 
Україна продовжить закріплений у Конституції стратегічний курс –  

набуття повноправного членства в ЄС і НАТО 
17.12.2020 

Україна мала надзвичайно успішний рік у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції і продовжить стратегічний курс, визначений і 
закріплений у Конституції, на набуття повноправного членства у ЄС та НАТО.  

«Наш спільний вибір – бути частиною демократичного світу та утверджувати високі 
демократичні стандарти в Україні. А на міжнародній арені маємо бути активними 
промоутерами демократичних цінностей та зміцнювати своє становище як суб’єкта, саме 
суб’єкта, а не об’єкта, геополітичних відносин», – сказав Президент Володимир Зеленський 
у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка 
розпочалася у Києві. Він нагадав, що на сучасній геополітичній карті світу Україна займає 
стратегічно важливе місце, де з одного боку – вільний і людиноцентричний світ, де 
правлять демократичні цінності, свобода та безпека, а з іншого – частина світу, яка поки що 
рухається шляхом панування над людиною та її свободами. За словами Президента, 
Українська держава давно визначилася з напрямком свого руху. «Стратегічний курс 
України визначений і закріплений у Конституції – набуття повноправного членства України 
у Європейському Союзі та в НАТО. Ми мали надзвичайно, я вважаю, успішний рік у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції», – констатував Володимир Зеленський. Глава 
держави зазначив, що у відносинах з ЄС Україна потребувала нових цілей, які сприятимуть 
наближенню до ключової стратегічної мети – отримання нею чіткої перспективи членства 
у ЄС. Успішним ґрунтом для цього став 22-й Саміт Україна – ЄС. «За результатами Саміту 
нам вдалося визначити нові амбітні цілі у наших відносинах, над якими ми спільно 
працюватимемо з нинішнім складом інституцій ЄС», – сказав Глава держави. За його 
словами, йдеться насамперед про оновлення Угоди про асоціацію та проведення у 2021 році 
спільної оцінки досягнень її цілей, яка має стати рушійною силою процесу оновлення 
документа. «Наша мета – використати процес оновлення Угоди для максимальної інтеграції 
України до внутрішнього ринку ЄС», – наголосив Президент. Він зауважив, що ключовим 
завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення Угоди з ЄС про 
«промисловий безвіз», у сфері секторальної інтеграції – залучення України до реалізації 
Європейського зеленого курсу, а також – укладення Угоди про спільний авіаційний простір, 
підписання якої планувалося здійснити на початку наступного року. Також держава має на 
меті й надалі докладати зусиль у напрямку інтеграції енергетичних ринків України та ЄС і 
максимального наближення України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу. «Усі ці 
завдання – не лише для нашого Представника при ЄС. Це завдання для кожного посла у 
державах – членах ЄС та у країнах-кандидатах», – зазначив Володимир Зеленський. На 
переконання Президента, успішними були й наші зусилля в напрямку відносин з 
Північноатлантичним альянсом, адже Україна отримала запрошення приєднатися до 
Партнерства НАТО з розширеними можливостями. Тож тепер завданням для української 
дипломатичної служби є максимальне використання політичного, безпекового та 
військового потенціалу цього формату, заявив він. «І це завдання – не лише майбутньому 
Главі Місії України при НАТО, і не лише послам у державах – членах НАТО. Мають також 
попрацювати посли в Грузії, Йорданії, Австралії, Фінляндії, Швеції – тих країнах, які вже 
успішно користуються саме цим форматом. А що стосується діяльності Місії України при 
НАТО – я хочу бачити українських дипломатів і військових не лише у штаб-квартирі в 
Брюсселі, а й в усіх структурах партнерства НАТО», – резюмував Президент.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби Офісу Президента України 
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Прем'єр-міністр привітав початок роботи  
місії МВФ в Україні 

21.12.2020 

Україна рухається в напрямку продовження всіх реформ та не 
збирається звертати з цього шляху. На цьому наголосив Прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з керівником 
місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар.  

Зустріч відбулася 21 грудня у форматі відеоконференції з нагоди початку роботи 
місії Міжнародного валютного фонду в Україні. «Незважаючи на складну економічну 
ситуацію ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов’язань, які ми 
досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема», — сказав 
Глава Уряду. У ході розмови Денис Шмигаль зазначив Іванні Владковій-Голлар, що Україна 
вже ухвалила бюджет, який сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності. «У 
нас є чітке бачення, як ми будемо рухатися в частині реформ, у тому числі антикорупційної 
та судової», — відзначив він. Прем’єр-міністр привітав старт чергової місії МВФ в Україні. А 
також подякував представникам Уряду, Офісу Президента, Національного банку України та 
всім причетним за роботу, яка була виконана для початку роботи місії. Відзначимо, захист 
прав та інтересів українського бізнесу за кордоном має стати щоденним напрямком роботи 
дипломатичних установ. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого 
виступу на Конференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Прем’єр-
міністр наголосив, що роль кожного українського дипломата у просуванні економічних 
інтересів України у світі — надважлива. Нині в умовах пандемії будь-який бізнес потребує 
підтримки та допомоги. Це також стосується українського бізнесу, який веде свою 
діяльність в інших державах. «Український бізнес, який виборов місце на ринках держав 
світу, також потребує підтримки. Це має стати щоденним напрямком роботи 
дипломатичних служб. Закликаю вас бути активними й наполегливими у захисті нашого 
бізнесу», — зазначив Денис Шмигаль. Як підкреслив Глава Уряду, не менш важливим 
напрямом роботи дипломатичних служб є залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України. За його словами, Уряд затвердив пріоритетні інвестиційні проекти у 
низці галузей, таких як енергетика, транспорт, переробна промисловість тощо. «Такі 
проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-
приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів 
та бюджету. Для інвесторів потрібно створити сприятливі умови, щоб вони впевнено йшли 
в Україну. І перший крок вони роблять саме через дипломатичні служби», — підкреслив 
Прем’єр-міністр. Денис Шмигаль також нагадав, що напередодні за ініціативою Президента 
Володимира Зеленського був ухвалений так званий закон про «інвестиційних нянь». За 
його словами, цей крок додатково збільшує інвестиційну привабливість України. «Ми 
також активно працюємо з  Держпродспоживслужбою та Мінекономіки. Повністю оновили 
й перезавантажили роботу державної агенції UkraineInvest», — зазначив Глава Уряду. 
Прем’єр-міністр відзначив, що ведеться робота над «Національною економічною стратегією 
2030», яка містить вектори розвитку України, серед яких також IT та R&D. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Розвиток промисловості – це основа для  
економічного зростання країни 

18.12.2020 

Заступник Міністра фінансів України Олександр Кава взяв участь у 
підсумковому засіданні правління Української союзу промисловців та 
підприємців (УСПП). 

У своєму виступі до учасників зустрічі Олександр Кава наголосив, що незважаючи на 
складний для бізнесу рік, необхідно усвідомити, що розвиток промисловості – це основа для 
економічного зростання країни, що, в свою чергу, сприятиме вирішенню в країні соціальних 
та гуманітарних питань. «У році, що минає, багато зусиль докладалося для залучення 
іноземних інвестицій, але чомусь забули про потенціал українського капіталу, який так 
само може інвестувати у створення нових робочих місць та у розвиток виробництв. Більше 
того, зацікавити у розвитку вітчизняний капітал простіше, ніж залучати іноземних 
інвесторів, які, до того ж, орієнтуються або на внутрішній ринок, що має постійно зростати, 
забезпечуючи їм частку внутрішнього ринку, або ж на те, щоб мати конкурентні переваги 
від виробництва товарів в Україні для подальшого експорту. Моє глибоке переконання, що 
ми повинні зосередитися на пошуку інструментів підтримки для вітчизняної 
промисловості, але обов’язково із балансуванням між інтересами держави-суспільства-
бізнесу.  Такі інструменти мають приносити користь не одній стороні цього трикутника за 
рахунок послаблення інших, а посилювати загальний соціально-економічний розвиток. 
Держава також повинна шукати шляхи розв'язання проблеми депресивних міст, де, через 
деградацію промисловості, громадяни України в пошуках роботи змушені виїжджати 
закордон. Вже очевидно, що невидима рука ринку не в змозі розв'язувати проблему 
економічного занепаду в окремих містах України», – акцентував Олександр Кава. ... 

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

 
Михайло Федоров презентував 100 перемог Мінцифри за 2020 рік  

та анонсував масштабні Національні проекти 
23.12.2020 

За 2020 рік Мінцифрі вдалося реалізувати багато ініціатив та закласти 
міцний фундамент для побудови цифрової держави. Це дозволить Україні 
увійти у 2021 році у режим “без паперів”.  

Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у 
відкритому форматі онлайн-трансляції презентував 100 головних перемог Мінцифри у 
2020 році. Кожен з реалізованих цифрових сервісів зменшує присутність держави в 
побутовому житті людей. «Ми разом з Президентом придумали ідею, яка запалює нас 
кожного дня. Це ідея — створити найзручнішу країну у світі, з точки зору взаємодії держави 
та людини, держави і бізнесу. Це великий виклик. Але у нас є все, щоб це здійснити 
сьогодні», — заявив Михайло Федоров. Ідею про створення цифрової держави Мінцифри 
розклала на 4 конкретні стратегічні цілі, за кожною з яких закріплений окремий заступник: 
100% послуг переведені в онлайн. Якщо послуги немає в онлайні, її немає офлайн; 95% 
транспортної інфраструктури та населених пунктів покриті швидкісним інтернетом; 6 млн 
українців залучені до програми розвитку цифрових навичок; 10% — частка IT у ВВП країни. 
Серед найголовніших досягнень року Мінцифри Михайло Федоров назвав запуск 
застосунку та онлайн-порталу Дія. Україна стала першою державою у світі, де можна 
скористатися електронним паспортом, не показуючи паперовий чи пластиковий оригінал. 
А також четвертою країною в Європі, що запровадила цифрові документи для водіїв. 
Сьогодні оновленим застосунком Дія 2.0 користуються понад 2,6 мільйона українців. У 
ньому доступні вже 9 цифрових документів, а також реалізована революційна функція 
шерингу — можливість ділитися електронною копією документа. На онлайн-порталі Дія 
сьогодні доступні 50 електронних послуг. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Президент високо оцінив позицію Венеціанської комісії  
щодо наслідків рішення КСУ 

11.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні 
Європейської комісії «За демократію через право», яке відбулося у форматі 
відеоконференції. Про це повідомляє president.gov.ua 

Глава держави подякував Венеціанській комісії за допомогу Україні в утвердженні 
ідей верховенства права та конституційних цінностей. «Наше суспільство знає та поважає 
Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. 
Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого 
сприйняття», – зазначив Володимир Зеленський. Він подякував голові Венеціанської комісії 
Джанні Букіккіо за розуміння ситуації, яка склалася через рішення Конституційного Суду 
України від 27 жовтня 2020 року. «Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним 
членам Комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі 
строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні 
висновки», – сказав Глава держави. Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, 
що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного 
правосуддя загалом. Також Глава держави вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської 
комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й 
Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати 
ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, 
хто свідомо подає неправдиві дані. Президент привітав висновки Венеціанської комісії 
щодо наслідків рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року. «Два документи, 
які Комісія формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для 
мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної 
шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб 
нинішня ситуація більше не повторилась», – сказав Володимир Зеленський. … 

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

 
"Електронний суд" запускатимуть частинами:  

Рада дозволила 
16.12.2020 

Верховна Рада України підтримала проєкт закону про поетапне 
впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Про це повідомляє портал pravda.com.ua 

За те, щоб 15 підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
(ЄСІТС) запускали поетапно, проголосували 250 народних депутатів. Під час обговорення 
зазначалося, що повна готовність системи – це справа кількох років за наявності 
достатнього фінансування. Зараз деякі підсистеми вже майже готові до експлуатації, а деякі 
перебувають лише на етапі розробки, тому пропонується вводити ЄСІТС в експлуатацію 
частинами. Дехто з нардепів висловлював думку, що це призведе до зволікання з 
цифровізацією роботи судової системи. Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 
систему створювали для формування єдиного інформаційного простору для органів та 
установ системи правосуддя, міжвідомчого обігу інформації, її обміну, забезпечення 
максимальної прозорості і відкритості системи правосуддя для суспільства, прискорення 
розгляду судових справ та проваджень, автоматизації роботи, переходу на електронні версії 
документів у судовому провадженні, оцифрування судових архівів тощо. ЄСІТС покликана 
підвищити ефективність судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню 
повсякденну діяльність і спростити комунікацію учасників судових процесів та їхніх 
представників із судовими органами. ЄСІТС має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді 
суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на 
підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів. ЄСІТС мала 
почати функціонувати через 90 днів після офіційного оголошення про створення та 
забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система мала запрацювати давно, проте 
цьому завадила низка факторів, зокрема неготовність всього обсягу модулів (підсистем) 
ЄСІТС до повноцінного, стабільного функціонування. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
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Уряд розпочав реорганізацію РДА  
ліквідованих районів 

16.12.2020 

Уряд продовжує створювати нормативну базу для завершення 
децентралізації. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та 
територій України, передає портал kmu.gov.ua 

Затверджені документи, завдяки яким в  Україні розпочався процес утворення та 
реорганізації районних державних адміністрацій. Відповідне розпорядження було 
прийнято Кабінетом Міністрів України 16 грудня. Під час засідання Уряду також ухвалено 
Порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій, у 
тому числі передача майна, прав та обов'язків РДА, що припинили роботу у зв’язку зі 
зміною адмінтерустрою. «Оскільки райдержадміністрації формують проекти районних 
бюджетів і подають на затвердження райрадам, питання упорядкування системи РДА 
відповідно новому терустрою сьогодні вкрай актуальне. Рік закінчується і у наступний рік 
нові райони мають увійти з бюджетом. Від цього залежить повноцінне функціонування 
районів», — наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. 
Нагадаємо, що в результаті децентралізації влади в Україні Урядом та Верховною Радою 
створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі і утворено 136 районів замість 
490. Разом із скороченням кількості районів має відбутись і скорочення кількості районних 
державних адміністрацій. Досі порядок утворення та ліквідації районних державних 
адміністрацій не було визначено законодавством, а отже, не було правових підстав для 
проведення  їх реорганізації. 6 грудня поточного року набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 
адміністрацій», який дозволить привести їх систему у відповідність до нового 
адмінтерустрою. Передбачається, що 320 районних державних адміністрацій буде 
реорганізовано через  приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів, а 
ще із 40 будуть утворені 13 РДА в нових районах, де раніше була відсутня районна 
державна адміністрація. Процес реорганізації РДА координуватиме обласна державна 
адміністрація. Голова ОДА має протягом 20 днів утворити комісії з реорганізації та 
затвердити їх персональний склад. Комісії, зокрема, відповідатимуть за державну 
реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію та передачу майна, 
складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності, переведення працівників. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
. 
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Президент України взяв участь у вручені вірчих грамот  
новопризначеними послами 

11.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у 
послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, 
Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії. 

«Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, 
що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу», – сказав Президент, 
вітаючи дипломатів з початком місії в Україні. Володимир Зеленський висловив сподівання 
на активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян. 
«Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та 
розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн», – зазначив він і висловив 
переконання, що завдяки зусиллям новопризначених глав дипломатичних місій 
відкриватиметься нова сторінка у конструктивних відносинах України з її міжнародними 
партнерами. «Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які 
поділяють демократичні цінності», – додав Володимир Зеленський. Під час церемонії 
Президент України прийняв вірчі грамоти у Посла Республіки Узбекистан Алішера 
Анваровича Курманова, Посла Королівства Норвегія Еріка Сведала, Посла Арабської 
Республіки Єгипет Аймана Ахмеда Мокхтара Ельгаммаля, Посла Австралії Брюса Едвардса, 
Посла Республіки Таджикистан Назрізоди Давлаталі Хайдара, Посла Ісламської Республіки 
Пакистан Ноеля Ізраеля Хохара, Посла Єменської Республіки Мірфат Фадл Хасан Ях’ї 
Муджалі, Посла Республіки Філіппіни Леї Бейсінанг-Руїз, Посла Йорданського 
Хашимітського Королівства Ісмаїла Ісси Ар-Ріфаї, Посла Королівства Таїланд Четтапхана 
Максампхана та Посла Монголії Бархаса Доржа. 

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

 
Дмитро Кулеба назвав три пріоритети зовнішньої  

економіки України на наступні 10 років 
17.12.2020 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 16 грудня взяв участь у 
панельній дискусії Київського міжнародного економічного форуму під 
назвою «Світ після пандемії. Нові можливості для України».  

Міністр назвав три пріоритетні завдання зовнішньої економіки України на наступні 
10 років: Підтримка українського бізнесу, який виробляє продукт і прагне його 
експортувати; Гарантування безпеки країни, оскільки серед іншого це важливо для 
залучення іноземних інвестицій; Побудова синергії із закордонними українцями для 
розвитку української економіки. За словами міністра, першим ключовим пріоритетом є 
розвиток продуктової економіки, що передбачає максимальну підтримку бізнесів, які 
виробляють продукт із доданою вартістю і прагнуть масово його експортувати за кордон, з 
особливою увагою саме до високотехнологічних продуктів. «Країна повинна навчитися 
заробляти гроші. Коли ми навчимося заробляти, заводити гроші у країну та берегти їх 
всередині країни, тоді ми станемо справді сильною державою», — заявив міністр та додав, 
що його пріоритетне завдання — докласти всіх зусиль для розвитку культури підтримки 
високотехнологічного українського бізнесу, допомоги виходу українським компаніям на 
іноземні ринки. Другим пріоритетним завданням наступного десятиріччя Дмитро Кулеба 
назвав гарантування безпеки України: «Коли інвестори зважають на різні фактори, безпека 
є одним з найбільш важливих для ухвалення рішення про інвестиції. Тому я працюю над 
безпекою країни. Гадаю, у найближчі 10 років це питання, на жаль, буде вкрай важливим». 
Третім завданням міністр назвав побудову синергії із закордонними українцями задля 
розвитку української економіки: «Мільйони українців, які у різний час виїхали та яких ми 
називаємо «закордонними українцями» мають залишатися невід’ємною частиною України, 
українського народу. У діаспорі захований величезний економічний потенціал, і я маю на 
увазі аж ніяк не перерахунок заробленого за кордоном сім’ям чи на підтримку України, а 
побудову синергії задля економічного розвитку». За словами Дмитра Кулеби, за кризовий 
2020 рік вдалося переналаштувати дипломатичну систему на предметну практичну 
допомогу українському бізнесу за кордоном. Адже закріплення українських експортерів на 
існуючих та вихід на нові іноземні ринки стимулює розвиток української економіки, 
створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджету. «Падіння 
світової торгівлі та розірвання усталених ланцюгів постачання товарів у 2020 році 
призвело до того, що деякі країни стали більш відкритими та гнучкими у своїй 
торговельній політиці. Українські дипломати змогли скористатися цими можливостями 
для допомоги українському бізнесу задля отримання нових сертифікатів та дозволів для 
українських експортерів на низці іноземних ринків», — заявив Дмитро Кулеба.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua 
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Дмитро Кулеба запросив нову Генеральну секретарку ОБСЄ  
здійснити свій перший візит до України 

15.12.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну 
бесіду з новопризначеною Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід. 
Про це повідомляє МЗС України 

Дмитро Кулеба привітав Хельгу Шмід із призначенням на посаду, побажав їй плідної 
роботи та успіхів на відповідальному посту. Він запросив співрозмовницю здійснити свій 
перший візит до України з можливістю відвідання Донбасу та адміністративного кордону з 
Автономною Республікою Крим: “Цей візит стане свідченням важливого значення України 
для ОБСЄ”. Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, щойно це дозволятимуть 
обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генеральна 
секретарка запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед 
топ-пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 р. Відзначимо, Глава МЗС України закликав 
країни-учасниці ОБСЄ та країни-партнери приєднатися до Кримської платформи, націленої 
на деокупацію півострова. Глава МЗС України наголосив, що спільний інтерес усіх країн-
учасниць ОБСЄ полягає у відновленні безпеки та стабільності в Азово-Чорноморському 
регіоні, що було порушено зі збройною окупацією Криму Росією. Нагадаємо, Україна 
закликає Парламентську асамблею ОБСЄ залишити на порядку денному питання російської 
агресії проти України та домагатися виконання резолюцій по Криму та Донбасу. Російська 
агресія проти України та окупація Криму були в центрі уваги обговорень на зимовій сесії 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, яка проходила 20-21 лютого у Відні. У липні 2019 р. на 
щорічній сесії ПА ОБСЄ у Люксембургу було прийнято Люксембурзьку декларацію, в основу 
якої лягли низка резолюцій із засудження незаконної анексії Росією Криму та триваючої 
агресії РФ на Донбасі із закликом до виведення російських військ з території України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 
 

 

 
 

Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію 
 щодо дій Росії в окупованому Криму 

16.12.2020 

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену українську резолюцію 
"Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополь, Україна", положення якої цьогоріч суттєво посилені.  

"Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ в Криму у 
контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН 
вперше зафіксовано, що такі посадові особи повинні розглядатися лише як "окупаційна 
влада Російської Федерації", - йдеться у заяві МЗС України. Нові елементи відображають 
численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. 
Документ констатує, що Росія не виконує міжнародні зобов'язання у сфері прав людини та 
міжнародного гуманітарного права. Рівень дотримання прав людини в Криму після його 
окупації РФ значно знизився через те, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних 
міжнародних договорів, ніж Україна. ГА ООН наголошує, що Росія використовує пандемію 
COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, 
посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ. Документ також 
детально зупиняється на підривній господарській діяльності РФ, що виснажує природні 
ресурси тимчасово окупованого Кримського півострова. … 

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

 
Зеленський передасть генсеку НАТО пропозиції  

щодо розширеного партнерства 
18.12.2020 

Президент України незабаром передасть генеральному секретарю 
НАТО Єнсу Столтенбергу пропозиції щодо отриманого Україною статусу 
партнера НАТО з розширеними можливостями. 

"Президент підтримує активний діалог із генеральним секретарем НАТО. 
Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання 
Україною статусу партнера розширених можливостей. І такі можливості Україна вже 
використовує і використовуватиме в подальшому. Такі пропозиції президент незабаром 
спрямує генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни альянсу їх вивчатимуть", - 
повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Ольга Стефанішина на конференції керівників закордонних дипломатичних 
установ України. Вона закликала послів України допомагати країнам альянсу ретельно 
вивчити ці пропозиції і їх максимально підтримати. Стефанішина зазначила, що Україна 
очікує майбутнього саміту Україна-НАТО. "Уже, до речі, підтверджено звітом експертів, 
який надано генеральному секретарю, що Україна буде членом НАТО, і відповідно, ми 
хочемо, щоб ця політика почала матеріалізуватися. І тут, безперечно, йдеться вже про суто 
політичний діалог", - наголосила віце-прем'єр. Відзначимо, Міністр оборони Андрій Таран 
заявив про готовність України збільшити національний внесок в операції НАТО. Він нагадав, 
що на сьогодні Україна має достатньо розвинену співпрацю з Альянсом. "Проте з 
урахуванням визначеної стратегічної мети плануємо розпочати інтенсивніший етап наших 
відносин з НАТО. Певним чином цьому сприяє отриманий Україною у червні цього року 
статус партнера з розширеними можливостями" - заявив Таран. Нагадаємо, НАТО має 
допомагати Україні та Грузії зміцнювати потенціал відлякування Росії. Про це в рамках 
конференції «Шлях до Варшавського безпекового форуму» заявив голова Бюро нацбезпеки 
Польщі Павел Солох. «У наших спільних інтересах є підтримка України і Грузії щодо 
зміцнення їх стійкості у світлі загроз з боку Росії. Те саме стосується Швеції та Фінляндії. 
Партнери можуть збагатити союзницький потенціал відлякування й оборони, що в 
інтересах усіх сторін»,- заявив Солох. За його словами, НАТО є організацією, яка гарантує 
безпеку не лише країнам-членам, але й партнерам, з якими Альянс має спільні цінності. 

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

 

 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Розвиваємо співпрацю в рамках ОЧЕС для реалізації перспективних  
проєктів у Чорноморському регіоні 

24.11.2020 

Україна розвиватиме та поглиблюватиме співпрацю з країнами-
учасницями ОЧЕС для реалізації перспективних проєктів у галузі транспорту 
в Чорноморському регіоні. 

На цьому наголосив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час 
онлайн-засідання міністрів транспорту країн-учасниць ОЧЕС 24 листопада. Участь у заході 
також взяли Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан, Генеральний секретар ПМС 
ОЧЕС Посол Майкл Хрістідес, Міністр транспорту, інфраструктури та зв'язку Румунії Лучіан 
Боде та профільні міністри інших країн. «Торгівля між Європою та Азією залишається 
основним двигуном зростання світових імпортно-експортних операцій. Сьогодні ми 
спостерігаємо позитивні тенденції зростання об’ємів зовнішньої торгівлі України з 
країнами-учасницями ОЧЕС. А це, у свою чергу, потребує надання якісних послуг з 
перевезення вантажів між нашими державами. Для цього Україна активно проводить 
роботу як на двосторонньому рівні, так і на виконання домовленостей, досягнутих в рамках 
діяльності ОЧЕС. І ми готові надалі поглиблювати цю співпрацю», - зазначив Владислав 
Криклій. За його словами, наразі Мінінфраструктури активно співпрацює з Єврокомісією у 
розвитку автошляху в напрямку від Одеси через територію Молдови, Румунії та Болгарії, що 
є частиною Чорноморської кільцевої автомагістралі та Транс’європейської мережі TEN-T. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МІУ 

Україна планує вийти ще з однієї  
угоди СНД 

23.12.2020 

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про вихід України з угоди 
щодо співробітництва держав ― учасниць СНД у галузі захисту прав 
споживачів. Про це повідомляє ukrinform.ua 

«Кабмін підтримав проєкт закону «Про вихід з Угоди про основні напрями 
співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту 
прав споживачів» та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів», - повідомив 
представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан. 
Крім того, депутат зауважив, що вихід із зазначеної Угоди сприятиме захисту національних 
економічних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 
Відзначимо, Україна вийшла з низки енергетичних договорів СНД. Україна виходить, зокрема, 
з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, вчиненої 27 березня 1997 р; Угод про координацію 
міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД та використання атомної енергії 
в мирних цілях. Крім того, Україна вийде з Угоди про основні принципи співробітництва в 
галузі мирного використання атомної енергії, вчиненої 26 червня 1992 року.. Нагадаємо, 
Україна 26 листопада вийшла з Договору про узгоджену антимонопольну політику між 
державами – членами СНД. Відповідний закон підписаний Президентом України. Вихід із 
Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який 
зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Міністр економіки України Ігор Петрашко взяв участь  
в українсько-британському форумі 

16.12.2020 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко взяв участь в українсько-британському форумі щодо 
посилення торговельного потенціалу. 

Захід організовано Українським національним Комітетом Міжнародної Торгової 
Палати (ICC Ukraine) з метою встановлення тривалого діалогу між бізнесом та public service 
в рамках практичної реалізації Угоди. Ігор Петрашко відзначив, що підписана Угода про 
політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та 
Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії відкриває нову сторінку в 
історії двосторонніх відносин. «Ми очікуємо, що Угода відкриє шлях до подальшого 
поглиблення наших торговельних відносин і стане великим здобутком для нашого бізнесу 
та споживачів. Новий договір визначає ключові аспекти наших взаємовідносин в 
політичній і торгово-економічній сферах, зберігає та розширює торгові можливості з 
Великою Британією, та сприятиме вигідній співпраці з українсько-британського бізнесу», - 
зазначив Ігор Петрашко. Також Міністр поінформував, що Міністерство ініціювало перед 
британською стороною налагодження діалогу із залученням урядових органів влади та 
представників ділових кіл України та Великої Британії, який повинен надати додаткові 
можливості для економічних операторів з обох сторін під час початкового етапу дії Угоди. В 
окремих секціях Форуму взяли участь заступник Міністра – Торговий представник України 
Тарас Качка, який розповів про перспективи нарощування експорту промислової та 
сільськогосподарської продукції на ринок Великої Британії, а також заступник Міністра 
Тарас Висоцький, який поінформував про основні аспекти взаємодії України та Великої 
Британії в аграрній галузі. Відзначимо, 16 грудня Міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба представив на пленарному засіданні Верховної Ради України проект закону 
про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне 
партнерство між Україною та Великою Британією, підготовка якої стала можливою 
завдяки злагодженій роботі МЗС України та Офісу Президента. “Без перебільшення – це 
історичний документ. Угода започатковує якісно новий рівень стратегічного партнерства 
України із Великою Британією, нашим надійним другом і партнером”, - наголосив Міністр. 
Дмитро Кулеба зауважив, що створення передбаченою Угодою зони вільної торгівлі 
сприятиме виходу українських компаній на ринок Великої Британії. Угода також посилює 
політичне партнерство двох держав, виводить на новий рівень стратегічне партнерство у 
протидії російській агресії проти нашої держави. “Це новий формат відносин, який 
передбачає регулярний обмін з важливих питань між Лондоном та Києвом, започатковує 
його інституційні механізми: Діалог стратегічного партнерства та Торговельний комітет. 
Угода також передбачає розвиток міграційного діалогу між двома державами, який 
сприятиме спрощенню умов поїздок українців до Великої Британії”, - зауважив Глава МЗС 
України. Водночас він звернув особливу увагу на економічну частину угоди: “Документ 
передбачає збереження преференційного доступу українських товарів на британський 
ринок та створення зони вільної торгівлі між нашими державами. 98% українського 
експорту не обкладатиметься митом. Починаючи з 2023 року, 100% промислової і 
сільськогосподарської продукції України будуть звільнені від сплати ввізного мита”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Глава держави привітав рішення ЄС про виплату Україні  
першого траншу макрофінансової допомоги 

09.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення 
Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової 
допомоги в розмірі 600 мільйонів євро. 

Питання надання макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків 
пандемії COVID-19 було предметом особливої уваги Глави держави під час його телефонних 
контактів протягом року з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та 
переговорів з лідерами ЄС під час 22-го Саміту Україна – Європейський Союз 6 жовтня 2020 
року. «Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської 
комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за їхній 
особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим 
проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо 
подальшого впровадження реформ», – відзначив Володимир Зеленський. Українська влада 
налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі 
сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців. Виконання Угоди 
про асоціацію є дороговказом для реалізації необхідних перетворень та інструментом для 
подальшого поглиблення інтеграції між Україною та ЄС. 

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

 
Економічні переваги від інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС:  

названі реальні цифри 
15.12.2020 

Міністерство цифрової трансформації України 15 грудня 2020 р. 
презентувало дослідження «Інтеграція України у єдиний цифровий ринок 
ЄС: потенційні економічні переваги». 

Дослідження виконано Центром аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при Київській 
школі економіки та ГО «Український центр європейської політики» на замовлення 
Міністерства цифрової трансформації України. Результати дослідження містять експертні 
оцінки та реальні розрахунки потенційного прибутку для економіки країни від інтеграції у 
Єдиний цифровий ринок ЄС. Під час презентації дослідження заступник Міністра цифрової 
трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила: «Різні сценарії інтеграції 
в Єдиний цифровий ринок ЄС демонструють, що розмір потенційних вигод буде залежати 
від масштабу регуляторних та цифрових трансформацій в Україні. Чим швидше і 
ефективніше ми реалізуємо необхідні перетворення, тим швидше зможемо реалізувати 
вигоди інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС». Світлана Таран, автор дослідження, 
менеджер проекту Центру аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при Київській школі 
економіки, наголосила на основних економічних перевагах: зниження трансакційних і 
торговельних витрат у торгівлі товарами та послугами між ЄС та Україною; зростання 
ефективності роботи бізнесу, продуктивності економіки та ВВП України; зростання 
добробуту громадян України та ЄС: кращий доступ та зниження цін на цифрові інноваційні 
товари та послуги, захист прав споживачів; розвиток інноваційних продуктів та послуг та 
цифрової інфраструктури. Згідно з дослідженням, поступове наближення регуляторного 
середовища та цифрового розвитку України до рівня ЄС у рамках інтеграції до Єдиного 
цифрового ринку ЄС вплине на двосторонню торгівлю між Україною та ЄС … 

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

 
 
 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Уряд прийняв рішення для забезпечення реалізації угоди  
з Данією щодо фінансування проектів 

 

11.11.2020 

Кабінет Міністрів прийняв розроблений Мінфіном проект постанови 
по угоді Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо реалізації 
програми Danida Business Finance в Україні. 

Рішення Уряду забезпечить виконання норм Рамкової угоди в частині визначення 
відповідальних органів, процедур відбору та реалізації проектів у Рамках програми Danida 
Business Finance (DBF) в Україні, що дозволить розпочати роботу по залученню кошів для 
реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку та 
економічного зростання України. Програма DBF реалізується Урядом Королівства Данія у 
рамках данської співпраці в цілях розвитку та передбачає надання безвідсоткових позик. 
Допомога надається країнам, що розвиваються, для фінансування проектів у сферах 
відновлювальної енергетики та енергоефективності; води та стічних вод. Фінансування 
відбувається шляхом надання комерційним банком або фінансовою установою з 
представництвом у Королівстві Данія позик Уряду України або українським суб’єктам 
господарювання під державні гарантії. DBF пом’якшить умови кредиту шляхом надання 
допомоги, яка передбачає субсидію у вигляді відсоткових виплат на весь період 
кредитування, експортної кредитної премії та банківської маржі. ... 

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

 
Президент України обговорив з Президентом Литви  

двосторонню співпрацю 
07.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову 
з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою. Про це 
повідомляє портал president.gov.ua 

Глави держав обговорили ситуацію з поширенням та запобіганням коронавірусній 
інфекції, поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку та 
епідемічну ситуацію в Україні й Литві. Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні 
вдалося зменшити приріст хворих завдяки карантину вихідного дня. Він подякував 
Гітанасу Науседі за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-
19 країнам – членам Східного партнерства. Президент України ознайомив співрозмовника з 
кроками, які здійснює Україна для досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей 
Паризького саміту «Нормандської четвірки». «Дякую Литві за незмінну, стійку підтримку 
нашої територіальної цілісності та суверенітету. Для України це надзвичайно важливо», – 
наголосив Володимир Зеленський. Обговорено можливість проведення Конференції з 
реформ у Вільнюсі, перенесеної через пандемію на наступний рік. Володимир Зеленський 
запросив Гітанаса Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва. 

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

 

Дмитро Кулеба та Пекка Хаавісто обговорили взаємодію  
України та Фінляндії з протидії гібридним загрозам 

14.12.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну 
розмову з Міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто. 
Ключовою темою стали пріоритети співпраці України та Фінляндії у 2021 р. 

«Я переконаний, що наступного року Україна та Фінляндія здатні сповна розкрити 
потенціал співпраці у боротьбі з COVID-19, протидії гібридним загрозам, збільшенні обсягів 
торгівлі та інвестицій, реформуванні освіти», — зауважив Дмитро Кулеба. Міністри 
домовилися започаткувати на рівні зовнішньополітичних відомств діалог у сфері протидії 
гібридним загрозам: «Україна має безцінний практичний досвід протидії агресії у всіх її 
вимірах: не лише військовому, але й інформаційному, економічному, соціальному та 
культурному. У свою чергу Фінляндія є одним із провідних європейських центрів аналізу 
гібридних загроз. Обмін досвідом та координація у цій сфері зміцнить національну безпеку 
як України та Фінляндії, так і їхніх партнерів», — підкреслив глава МЗС України. Міністри 
обговорили кроки України та Фінляндії задля боротьби із пандемією та домовилися 
співпрацювати в питанні поставки вакцини проти COVID-19. Дмитро Кулеба поінформував 
Пекку Хаавісто про створення Кримської платформи та її пріоритети, запросив Фінляндію 
взяти участь в установчому саміті Кримської платформи наступного року. Міністр особливо 
відзначив внесок Фінляндії у розвиток української освіти в рамках проекту «Фінська 
підтримка реформи української школи». Насамкінець Дмитро Кулеба висловив вдячність 
Фінляндії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах 
міжнародно визнаних кордонів, підтримку євроінтеграції нашої держави. Довідково: У 
березні 2018 року уряди України та Фінляндської Республіки підписали у Києві Угоду про 
реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи». Проект розрахований 
на 4 роки (2018-2022) та передбачає залучення 6 млн євро технічної допомоги Уряду 
Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні. Передовий 
досвід Фінляндії у сфері освіти вже впроваджується в Україні у рамках концепції «Нова 
українська школа». 

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

 

Арсен Аваков провів перемовини з Міністром закордонних справ і  
міжнародного співробітництва Італійської Республіки 

17.12.2020 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів перемовини з 
Міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської 
Республіки Луіджі Ді Майо. 

Міністри, які є головами міждержавних урядових комісіи , підбили підсумки 9-го 
засідання Укра  нсько-італіи сько   ради з економічного, промислового та фінансового 
співробітництва, що відбулася в режимі онлаи н. Арсен Аваков та Луіджі Ді Маи о відзначили 
міцність і надіи ність двосторонніх відносин в умовах нинішніх викликів, пов'язаних з 
пандемією COVID-19. «Нові виклики завжди породжують і нові можливості для розвитку. 
Ми маємо використати це для перезавантаження наших економічних відносин та 
виведення взаємоді   на якісно новии  рівень», - зазначив Арсен Аваков. Міністр внутрішніх 
справ закликав італіи ську сторону до реалізаці   в нашіи  кра  ні масштабних інвестиціи них 
та індустріальних проектів, покликаних стати важливими індикаторами нового рівня 
співробітництва. Укра  на зацікавлена у поглибленні взаємовигідних торговельно-
економічних відносин та подальшому розвитку галузевого та інвестиціи ного 
співробітництва з Італією у декількох сферах. Відзначимо, 16 грудня відбулося підписання 
Програми культурного співробітництва між Урядом України та Урядом Італійської 
Республіки на 2021-2025 роки. Програма відкриє більше можливостей між українськими та 
італійськими кінематографістами, режисерами, продюсерами, асоціаціями, а митці, 
об’єднання та спілки матимуть сприятливіші умови для участі у мистецьких заходах обох 
країн. Крім того, буде встановлено прямі контакти між архівами, бібліотеками та музеями, а 
це допоможе дослідженню історичних та документальних матеріалів, пов’язаних із 
українськими надбаннями в Італії та навпаки, – підкреслив Олександр Ткаченко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Підписано рамкову Угоду між Урядами України та ФРН  
про фінансове співробітництво 

17.12.2020 

Відбулося урочисте підписання Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове 
співробітництво. Про це повідомлє kmu.gov.ua 

Це – рамкова Угода, яка визначає перелік проектів, домовленості щодо фінансування 
яких Урядом ФРН досягнуто під час українсько-німецьких перемовин за період 2011-2019 
років. Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів* у обсязі до 
214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі 
для підтримки муніципалітетів, зокрема: у сфері енергетики (модернізація підстанцій та 
інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми); 
підтримку малого та середнього підприємництва; здійснення енергоефективних заходів у 
громадських будівлях (школи та дитячі садочки); реконструкцію комунальної 
інфраструктури в регіонах. Окрім того, Угодою передбачається надання до 40 млн євро на 
безоплатній та безповоротній основі – у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде 
спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого 
самоврядування в Україні. Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив вдячність 
Уряду Німеччини, Посольству ФРН в Україні, Кредитній установі для відбудови (KfW), а 
також особисто Надзвичайному і Повноважному Послу Німеччини в Україні пані Анці 
Фельдгузен за підтримку на шляху України до економічного розвитку та багаторічну 
співпрацю. «Підписана сьогодні Угода між урядами України та Німеччини про фінансове 
співробітництво створить правові передумови для прискореної підготовки проектів та 
переходу до їх впровадження», – підкреслив Сергій Марченко. Також він висловив 
впевненість, що запропонована німецькою стороною нова модель підготовки проектів 
розвитку України, щодо яких досягнуто домовленостей у 2011-2019 роках, сприятиме 
спрощенню процедури укладення окремих кредитних та грантових договорів.  

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

 
Президент України провів телефонну розмову  

з Президентом Франції 
22.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну 
розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. 
Про це повідомляє портал president.gov.ua 

Глава Української держави побажав Президенту Франції якнайшвидшого одужання 
від коронавірусної хвороби та відновлення сил, а також привітав його з днем народження, 
який Еммануель Макрон відзначав напередодні. Володимир Зеленський порушив питання 
щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 
якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо 
солідарного розподілу сертифікованої вакцини. «Дякую вам за згоду допомогти з 
прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», – сказав 
Президент України. Значну увагу під час розмови було присвячено питанню досягнення 
миру на Донбасі. Володимир Зеленський поінформував Президента Франції про актуальні 
зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру. Еммануель 
Макрон запевнив, що Франція продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для 
просування в мирному процесі. При цьому французький лідер наголосив на важливості 
дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в межах 
Нормандського формату. Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна 
виконала всі домовленості лідерів «Нормандської четвірки», досягнуті минулого року в 
Парижі. «Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наших 
мирних ініціатив», – зазначив Глава Української держави.  

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

 
Владислав Криклій зустрівся з Надзвичайним і Повноважним  

Послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом 
24.12.2020 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу 
зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарії в Україні Клодом 
Вільдом сьогодні, 24 грудня. 

Сторони обговорили стан і перспективи подальшого співробітництва обох країн у 
різних інфраструктурних галузях. Владислав Криклій подякував швейцарській стороні за 
постійну підтримку України та повідомив, що для спрощення процедури здійснення 
міжнародних автоперевезень та повної лібералізації дозвільної системи між країнами було 
укладено і ратифіковано відповідний Протокол про внесення змін до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні 
перевезення пасажирів і вантажів. Сторони обговорили стан справ щодо узгодження нового 
тексту Угоди про повітряне сполучення, а також перспективи співробітництва у транспорт-
ній галузі за ключовими двосторонніми документами, які були підписані у липні цього року 
Президентами України та Швейцарії. Очільник Міністерства також поділився досягненнями 
України у впровадженні масштабних інвестиційних та інших інфраструктурних проєктів та 
запросив швейцарську сторону активно долучатися до цих змін. 

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

 
Латвія залишається важливим партнером України на шляху  

європейської та євроатлантичної інтеграції 
24.12.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну 
розмову із міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом 
Рінкевичсом. 

Міністри обговорили підготовку до саміту Східного партнерства у 2021 році. Дмитро 
Кулеба наголосив на потребі диференціації країн ініціативи відповідно до їхніх реальних 
євроінтеграційних амбіцій: “Україна виступає за запровадження розширених діалогів у 
форматі ЄС + 3 асоційовані партнери: Україна, Грузія, Молдова”. Міністри висловили 
очікування, що 6-й саміт Східного партнерства у березні 2021р. дасть якісно новий поштовх 
цій ініціативі. Глава МЗС України також підкреслив важливість подальшої поступової 
інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу. Міністри обговорили 
підготовку до запуску Кримської платформи, спрямованої на консолідацію міжнародних 
зусиль з деокупації Криму. Едгарс Рінкевичс привітав українську ініціативу та відзначив її 
важливість. Латвійський міністр підтвердив незмінну підтримку Латвією територіальної 
цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів, міцну підтримку 
європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Співрозмовники також 
обговорили протидію пандемії COVID-19 та перспективи вакцинації населення. Міністри 
відзначили активну динаміку торгівлі та економічного співробітництва між Україною та 
Латвією попри обмеження, спричинені пандемією COVID-19. Довідково: Латвія з 2007 року 
надає Україні фінансову, гуманітарну, фахову допомогу у контексті підтримки 
євроатлантичних кроків України. Після початку російської агресії Латвія реалізує програми 
з навчання військовослужбовців, реабілітації поранених військових, оздоровлення дітей.  
11 листопада 2020 року в режимі онлайн відбулося 8-ме засідання Міжурядової українсько-
латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.  

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

 ЄВРАЗІЯ 
 

Росія закриває торгові представництва  
в Україні і Литві 

 

11.11.2020 

Уряд Російської Федерації постановляє ліквідувати торгове 
представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове 
представництво Російської Федерації в Україні. 

Закрити ці представництва ще у вересні запропонувало російське міністерство 
промисловості і торгівлі. У 2019 р. РФ вперше втратила позиції найбільшого торговельного 
партнера України серед окремих країн. Відзначимо, Україна розірвала двосторонню угоду з 
Росією про торгові представництва ще три місяці тому. «Україна за ініціативою МЗС 
розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але 
ми не проти, що Росія їх закрила і для себе», - написав в Твітері міністр закордонних справ 
Дмитро Кулеба, коментуючи рішення уряду Росії закрити торгові представництва в Литві і 
в Україні. Нагадаємо, у 2018 Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, 
країною походження яких є Україна або переміщуються через територію України. Імпорт, 
на який введена нова заборона, оцінювався в $510 млн.До переліку заборонених товарів 
увійшли, зокрема, пшениця, соняшникова олія, готова або консервована риба, ікра 
осетрових, кондитерські вироби, шоколад, хліб, консервовані овочі та фрукти, фруктові та 
овочеві соки, пиво і вина. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами lb.ua, ukrinform.ua 

 
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти  

лідерів Придністров’я 
20.11.2020 

Україна і ще сім європейських країн приєдналися до рішення Ради ЄС 
від 29 жовтня про розширення санкцій проти керівників невизнаного 
Придністров’я. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. 

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, 
Ісландія та Ліхтенштейн, що входять до Європейської економічної зони, і Україна та Грузія 
приєднуються до рішення Ради ЄС", - йдеться у заяві. Згадані країни приведуть свою 
національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС. "Європейський Союз бере 
до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві. Санкції проти керівників 
Придністров’я вперше були запроваджені у 2010 році і з того часу щорічно переглядаються. 
Тепер вони продовжені до 31 жовтня 2021 року. Нагадаємо, новообрана президентка 
Молдови Мая Санду в інтерв’ю "Європейській правді" сказала, що не вважає за можливе 
вирішити придністровське питання за прикладом Нагірного Карабаху. Також Санду радить 
Україні врахувати, що "м’який прямий діалог" не допоміг Молдові у Придністров’ї. 

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

 
Санкції проти Білорусі ввели ще сім країн,  

в тому числі Україна 
20.11.2020 

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти діючої влади 
Білорусі. Їх ввели у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав 
людини". Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. 

Таким чином до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна 
Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія. Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб 
Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників 
керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд 
в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять. Разом з тим, 
раніше повідомлялось, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду 
Олександра Лукашенка. Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ 
Білорусі вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. 
Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати. Крім того, Білорусь знижує 
рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах 
Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rbc.ua 

 
Відбулись українсько-туркменські консультації  

з питань двосторонньої торгівлі 
03.12.2020 

Усереду, 2 грудня, в режимі онлайн відбулись українсько-
туркменські консультації у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Про 
це повідомляє служба новин порталу dpss.gov.ua 

У ході зустрічі Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька подякувала 
Державній ветеринарній службі Міністерства сільського господарства і охорони 
навколишнього середовища Туркменістану за оперативне погодження проектів 
ветеринарних сертифікатів для експорту з України до Туркменістану продуктів тваринного 
походження та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю з метою недопущення 
необґрунтованих затримок вантажів при перетині зазначеною продукцією туркменського 
та українського кордонів. Заступник Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, яка 
також брала участь у зустрічі, звернулася до туркменських колег з проханням надати 
перелік діючих заборон на ввезення підконтрольних санітарному та фітосанітарному 
контролю товарів з України до Туркменістану з метою вчасного інформування українських 
експортерів. Було домовлено про встановлення прямих контактів з питань ветеринарії та 
фітосанітарії з метою більш оперативного врегулювання питань двосторонньої торгівлі 
підконтрольними товарами. Сторони також обмінялися інформацією щодо структури, 
основних функцій запровадженої системи державного контролю за виробництвом 
харчових продуктів компетентних органів України та Туркменістану. 

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

Україна і Йорданія повинні активніше співпрацювати 
у військовій сфері 

 

03.11.2020 

Міністр оборони України Андрій Таран зустрівся з головою 
Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Йорданського 
Хашимітського Королівства генерал-майором Юсефом Ахмадом Хамедом Хнейті.  

Було відзначено, що Україна та Йорданія мають значний потенціал для активнішої 
співпраці у військово-технічній сфері. На думку Андрія Тарана, серед сфер спільного 
інтересу для обох країн є, зокрема, військова освіта та наука, участь у спільних 
багатонаціональних навчаннях, а також продовження діалогу на рівні Генерального штабу 
та Командувань видів. «У червні цього року Україна приєдналася до своєрідного закритого 
клубу, учасником якого вже є Йорданія. Маємо на увазі надання нашій державі статусу 
країни-партнера НАТО з розширеними можливостями. Зокрема, нас цікавить досвід 
Йорданії у підготовці особового складу, особливо у створенні та діяльності центрів 
підготовки військовослужбовців у відповідності до стандартів НАТО», - зазначив Андрій 
Таран. Нагадаємо,  крім України, учасниками Партнерства з розширеними можливостями 
(Enhanced Opportunities Partnership, EOP) є також  Австралія,  Йорданія, Грузія, Швеція та 
Фінляндія. Кожна з цих країн має власну сферу спільних з НАТО інтересів. Міністр оборони 
України також  наголосив на важливості посилення двостороннього співробітництва в 
рамках Угоди про військове співробітництво між Міністерством оборони України та 
Міністерством оборони Йорданського Хашимітського Королівства. У цьому контексті 
сторони акцентували увагу на питаннях військово-технічного співробітництва. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МОУ 

 
Вільна торгівля з Ізраїлем розпочнеться  

з наступного року 
24.11.2020 

Угода про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем вступить у дію з 
1 січня 2021 року. Про це у своєму Twitter повідомляє президент Володимир 
Зеленський. Про це повідомляє zik.ua 

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин 
між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у 
сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - прокоментував подію 
Зеленський. За угодою про зону вільної торгівлі Ізраїль скасує близько 80% ввізних мит для 
українських промислових товарів та понад 9% - для агросектора. Зі свого боку Україна для 
ізраїльських товарів скасує близько 70% мит для промисловості та понад 6% для 
агросектора. Відзначимо, Новопризначений посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вручив 
копії Вірчих грамот главі державного протоколу МЗС Ізраїлю Гілу Хаскелю. «У цей же день 
відбулася зустріч посла Євгена Корнійчука з заступником Генерального директора МЗС 
Ізраїлю, Директором Департаменту Євразії Гарі Кореном, який привітав посла України з 
початком його місії в Державі Ізраїль, побажавши плідної роботи і успіхів в просуванні 
двостороннього співробітництва», - повідомляється на сторінці Посольства України в 
Ізраїлі в соцмережі Facebook. У посольстві також зазначили: «Сторони обмінялися думками 
з актуальних питань та перспектив подальшого розвитку українсько-ізраїльських 
відносин». У відповідності з дипломатичним протоколом, вручення копій Вірчих грамот є 
першим формальним кроком, необхідним для початку виконання представником іноземної 
держави своїх функцій в країні перебування. Є.Корнійчук - український політик, дипломат, 
народний депутат України V і VI скликань, 1-й заступник міністра юстиції України (з 
листопада 2007 по березень 2010 року), екс-голова Української соціал-демократичної 
партії. У різний час обіймав посади консула України в Нью-Йорку, завідувача відділу 
міжнародних договорів МЗС України, старшого викладача Дипломатичної академії при МЗС 
України, старшого партнера юридичної фірми «Магістр & Партнери». Є.Корнійчук був 
призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль указом 
Президента №385 / 2020 10 вересня 2020. Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон високо 
оцінив призначення Є.Корнійчука, зазначивши свою впевненість, що він буде добре 
представляти інтереси України в Ізраїлі. 

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

 
Дмитро Кулеба розповів про можливості українських  

компаній у відбудові Афганістану 
24.11.2020 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у 
пленарному засіданні високого рівня конференції “Афганістан 2020”. Про 
це повідомляє портал mfa.gov.ua 

Конференція під гаслом “Мир, процвітання і самодостатність” триває у Женеві 23-24 
листопада за участі представників високого рівня 66 держав та 32 міжнародних організацій 
з метою консолідувати міжнародну підтримку мирного процесу в Афганістані. “Я хочу 
донести простий месседж. Настав час не просто шукати якнайкращі формулювання про 
підтримку  територіальної цілісності та суверенітету Афганістану, а діяти. Так, як ми вміємо 
діяти”, — наголосив міністр у відеозверненні до учасників конференції. Міністр нагадав, що 
Україна бере важливу участь у місії НАТО в Афганістані “Рішуча підтримка” та запевнив у 
продовженні цього внеску у безпеку, мир та процвітання Афганістану та ширшого регіону. 
Дмитро Кулеба висловив підтримку зусиль керівництва Афганістану у просуванні 
внутрішньоафганського діалогу. Він також зазначив, що саме економічний розвиток 
Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності у регіоні 
Південної та Центральної Азії. Глава МЗС України підтвердив готовність нашої держави 
долучитися до процесу відновлення Афганістану та привернув увагу до можливостей 
українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни. “Україна може багато 
запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, 
інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські 
компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, 
залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для 
афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем 
оповіщення”, — зауважив він. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mfa.gov.ua 
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МЗС України провело брифінг для українських експортерів про  

особливості виходу на ринок та ведення бізнесу в ОАЕ 
14.12.2020 

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ), Посольство 
України в ОАЕ та Українська бізнес-рада в ОАЕ провели брифінг, 
присвячений особливостям виходу на ринок та ведення бізнесу в ОАЕ.  

У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро 
Сенік та посол України в ОАЕ Юрій Полурез. ОАЕ є другим за розмірами ринком збуту 
вітчизняної продукції в країнах Затоки та традиційно одним з найбільших імпортерів 
українських агропромислових товарів на Близькому Сході. «За результатом опитуванням 
членів РЕІ при МЗС України, ОАЕ були включені до списку ТОП-10 найбільш бажаних нових 
ринків для українських експортерів. Приємно, що зі свого боку керівництво ОАЕ також 
розглядає Україну як одного із найбільш перспективних партнерів для забезпечення 
продовольчої безпеки в своїй країні», – підкреслив Дмитро Сенік. Під час заходу українські 
дипломати та представники Української бізнес-ради в ОАЕ ознайомили експортерів з 
особливостями ведення бізнесу в ОАЕ, можливостями, які надають вільні економічні зони, 
тонкощами податкового та трудового законодавства ОАЕ. Учасники також отримали 
інформацію про специфіку ведення торгівлі в цій країні, зокрема правила ввезення товарів, 
особливості продажу, умови розрахунків тощо. «ОАЕ – дуже конкурентний ринок. Він 
вимагає від виробників беззаперечної репутації, високої та постійної якості і гнучкості. З 
іншого боку, перемога на цьому ринку означає довгі і стабільні контакти та надає 
можливості виходу на ринки інших країн Близького Сходу», – зауважив заступник міністра.  

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

 
За останній рік Україна та Катар подвоїли 

двосторонню торгівлю 
15.12.2020 

Міністр економіки України Ігор Петрашко у ході телефонної розмови з 
Міністром муніципалітетів та навколишнього середовища Держави Катар 
обговорив питання розвитку торгових відносин між Києвом і Дохою. 

Україна та Катар залишаються партнерами в торгово-економічних відносинах. 
Останній рік демонстрував позитивну динаміку, зокрема, досягнуто найвищого показника 
обсягів двосторонньої торгівлі за всю історію дипломатичних відносин між двома країнами. 
«За результатами 9-ти міс. 2020 р. товарообіг між Україною та Катаром подвоївся і склав 
$99,15 млн. Україна, як провідний експортер с/г продукції, докладає всіх зусиль, щоб 
гарантувати безперебійне постачання продуктів харчування на зовнішні ринки, 
гарантуючи продовольчу безпеку», - відмітив Ігор Петрашко. Україна розглядає Катар як 
перспективний ринок для збільшення постачання сільськогосподарської продукції. В цьому 
контексті важливою є систематична взаємодія між компетентними органами обох країн у 
галузі СФЗ та затвердження нових форм ветеринарних сертифікатів для розширення 
товарного асортименту. На завершення сторони обговорили перспективи інвестиційного 
співробітництва, зокрема, участь інвесторів з Катару в реалізації аграрних інвестиційних 
проектів та приватизації державних с/г підприємств. Також обговорили питання розвитку 
галузевої співпраці у рослинництві, тваринництві, безпеці продуктів харчування та кормів. 
Ігор Петрашко підкреслив, що Україна зацікавлена продовжити плідний діалог у 2021 році, 
в тому числі в рамках Спільної українсько-катарської комісії з економічного, торговельного 
та технічного співробітництва. 

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

 
Ігор Петрашко обговорив з Послом Пакистану перспективи  

поглиблення торговельно-економічної співпраці 
18.12.2020 

Відбулася зустріч Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігоря Петрашка з Надзвичайним та Повноважним 
Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні Ноелем Ізраелем Хохаром.  

Сторони висловили зацікавленість у активізації взаємовигідного співробітництва у 
питаннях економіки, торгівлі та інвестицій. «За 9 місяців 2020 року обсяг двосторонньої 
торгівлі між Україною і Пакистаном склав $237,5 млн, що у 2,3 раза більше ніж за весь 
минулий рік. Однак, потенціал нашої співпраці використовується не повністю. Україна 
готова до розширення експорту сільгосппродукції на ринок Пакистану, також 
перспективним є реалізація проектів у сфері будівництва та в агропромисловому 
комплексі», - зазначив Ігор Петрашко. Міністр також зауважив, що українські компанії з 
унікальним промисловим комплексом можуть брати участь у масштабних проектах в 
Пакистані, зокрема, у будівництві Китайсько-Пакистанського економічного коридору 
(КПЕК). Це відкриє унікальну можливість виходу на ринок інфраструктурних та 
енергетичних проектів в рамках КПЕК. Також сторони обговорили можливість проведення 
Першого засідання Спільної українсько-пакистанської комісії з питань економічного 
співробітництва, відновлення діяльності Українсько-Пакистанської ділової ради та 
проведення спільних бізнес-місій. 

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

 
Президент України зустрівся з міністром закордонних справ  

та міністром національної оборони Туреччини 
18.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром 
закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та 
міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. 

Глава держави подякував турецьким високопосадовцям за незмінну підтримку 
Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. «Я вдячний Туреччині за те, 
що постійно захищаєте й підтримуєте український суверенітет і територіальну цілісність, 
не визнаєте незаконну окупацію українського півострова Крим. Вдячний за підтримку 
кримських татар», – сказав Володимир Зеленський. Президент наголосив на особливому 
значенні стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою й налаштованості на подальшу 
розбудову співпраці між двома країнами в усіх напрямах, де є взаємний інтерес. Володимир 
Зеленський привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці сторін – 
політико-безпекових консультацій у форматі «Квадрига». «Ми вважаємо, що це історичний 
момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину 
із започаткуванням формату «Квадрига», у якому ми можемо рухатися швидше вперед», – 
сказав Президент. Турецькі високопосадовці також підтвердили незмінність позиції Анкари 
щодо незаконної анексії Криму. Президент подякував за готовність турецької сторони 
долучитися до роботи «Кримської платформи», де особливу роль має відіграти Туреччина. 
Турецька сторона підтвердила, що Анкара підтримуватиме територіальну цілісність і 
суверенітет України на всіх платформах, а також налаштованість і надалі долучатися до 
захисту прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, допомагати у 
влаштуванні внутрішньо переміщених осіб, звільненні українських громадян, яких 
незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Делегація Туреччини 
привітала Україну з набуттям статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Україна бере участь у Китайській міжнародній  
виставці імпортних товарів 

 

05.11.2020 

В місті Шанхай 5-10 листопада ц.р. проходить ІІІ-я Китайська 
міжнародна виставка імпортних товарів (СІІЕ). Ппро це повідомляє 
пресслужба посольства України в КНР. 

У виставковому заході бере участь делегація України на чолі з Послом України в КНР 
Сергієм Камишевим, до складу якої увійшли дипломати Посольства України в КНР та 
Генерального консульства України в Шанхаї. На колективному стенді ТПП України нашу 
державу на СІІЕ представляють ДПЗКУ, українські трейдингові компанії Fulon та Ocean 
Foods. CIIE є найбільшою торговельною виставкою, яка щорічно проходить в Шанхаї, 
починаючи з 2018 р. Виставка є першим в світі подібним заходом національного рівня, 
присвяченим виключно імпорту. У зв’язку із заходами безпеки пов’язаними з епідемією 
коронавірусу представлення іноземних делегацій та бізнесу цього року є дещо обмеженим і 
відбувається в основному за допомогою їх китайських компаній партнерів або власних 
представництв в КНР. Під час візиту, окрім відвідання самої виставки, запланована також 
участь делегації України у низці форумів, конференцій, двосторонніх зустрічей з 
представниками офіційних і бізнес кіл Китаю. Напередодні, Посол Сергій Камишев разом з 
послами інших країн та керівництвом  Китаю взяли участь у церемонії відкриття СІІЕ. 
Роботу виставки відкрив в онлайн режимі Глава КНР Сі Цзінпін. 

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

 
В ТПП України створили Українсько- 

Корейську ділову раду 
09.11.2020 

В контексті активізації ділових відносин України та Кореї виникла 
раціональна необхідність об’єднати зацікавлений бізнес та створити 
майданчик для обміну конкретними бізнес пропозиціями і проєктами. 

З цією метою в ТПП України було створено Українсько-корейську ділову раду та 
проведено установче засідання. Привітали учасників заходу також Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Республіці Корея Олександр Горін та Надзвичайний та 
Повноважний Посол Республіки Корея в Україні пан Квон Кі Чанг. Республіка Корея - 12 
економіка світу, учасниця «Великої двадцятки» і одна з Найбільш технологічних країн Не 
тільки Азії, але і всієї земної кулі. Республіка Корея, одна з 7 відомих азіатських «тигрів»,  є 
одним з наших основних торгових партнерів у Східній Азії. У 2019 році товарообіг між 
нашими країнами збільшився до 831,7 млн. За результатами восьми місяців 2020 року 
товарооборот між нашими країнами уже становить 605,6 млн доларів США. Інтерес зростає, 
разом з новими можливостями з’являються і питання як продовжувати процес розвитку 
двостороннього співробітництва. «Саме для розширення двостороннього ділового 
співробітництва і вирішення питань пов’язаних з розвитком бізнес-контактів з Кореєю, 
ТПП України вирішила разом з корейськими партнерами створити Українсько-корейську 
ділову раду», - підкреслив віце-президент ТПП України Валерій Король. Задача засідання – 
відкрити нові можливі шляхи до співпраці бізнесу України та Кореї. Головне запитання: що 
саме ми можемо зробити вже сьогодні. Головою української частини Українсько-корейської 
ділової ради обрано Олександра Данченка. Перспективними напрямамии взаємодії між 
Україною та Республікою Корея є аерокосмічна і авіаційна промисловість, відновлювана 
енергетика, інфраструктурні проекти, агросектор, фінанси та інвестиції, ІТ та нові 
підприємства. Загалом, експерти оцінюють, що за умови більш тісної співпраці між 
країнами, наш товарообіг може збільшитися $1,5 млрд. Особливо цікавою та 
перспективною є співпраця в області ІТ. У нас є близько 5000 ІТ-фірм з більш ніж 100 000 
висококваліфікованих співробітників. Вони, в кооперації з корейськими компаніями, здатні 
створювати унікальну продукцію для європейських, азійських та африканських ринків. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТПП України 

 
Дмитро Сенік запросив індійський бізнес  

інвестувати в економіку Україну 
16.12.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік взяв 
участь у сесії Саміту партнерства, організованого Міністерством торгівлі і 
промисловості Індії та Конфедерацією індійської промисловості.  

Ключовими темами саміту стали стабілізація та відновлення економіки в часи 
пандемії COVID-19. Виступаючи на саміті, Дмитро Сенік зазначив, що ІТ, сільське 
господарство, інфраструктура та транспорт – це ті сфери, в яких Україна спільно з 
міжнародними партнерами може зробити внесок у глобальні зусилля з відродження 
світової економіки. Заступник міністра запросив індійський бізнес інвестувати в економіку 
Україну.  «Масштабна приватизаційна кампанія в Україні пропонує великі можливості для 
іноземних інвесторів і ми вже маємо історії успіху на цьому напрямі», – підкреслив 
український дипломат. Заступник міністра подякував індійській стороні за надання Україні 
гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. Довідково: за даними Держстату України, 
загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Республікою Індія у 2019 
році склав 2,9 млрд дол. США. Протягом 2020 року торговельно-економічне 
співробітництво між Україною та Індією зазнало спаду у зв’язку з пандемією COVID-19. За 
результатами 9 місяців 2020 року, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між 
Україною та Індією становив 1,86 млрд дол. США. 

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

 
Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від ново- 

призначеного посла В’єтнаму в Україні 
16.12.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 16 
грудня прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла 
Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хоан Тханя. 

Заступник міністра привітав Нгуєн Хоан Тханя з початком його дипломатичної місії 
в Україні та підкреслив налаштованість нашої держави на подальший розвиток 
взаємовигідного співробітництва з В’єтнамом. Євгеній Єнін також підтвердив 
зацікавленість України у розвитку співпраці у рамках Асоціації держав Південно-Східної 
Азії (АСЕАН). Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи зміцнення 
українсько-в’єтнамських відносин. Значну увагу приділено розвитку політичного діалогу та 
шляхам збільшення обсягів торгівлі. У цьому контексті Євгеній Єнін та Нгуєн Хоан Тхань 
відзначили важливість організації наприкінці грудня 2020 року 15-го засідання Українсько-
в’єтнамської міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного 
співробітництва у форматі відео-конференції. Cторони також домовилися провести у 2021 
році політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ. Довідково: за 
січень-вересень 2020 року, обсяг двостороннього товарообігу склав 465 млн. дол. США: 
експорт – 147,3 млн., імпорт – 317,7 млн. Основні товарні позиції експорту України: зернові 
культури - 42.1%; руда - 25.6%. Основні товарні позиції імпорту України: електричні 
машини – 51,6%; взуття –  10,7%. 

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

 

 

 
 

 

Василь Боднар та посол Японії в Україні обговорили перспективи  
контактів України та Японії на високому рівні у 2021 році 

23.12.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 23 
грудня провів зустріч із послом Японії в Україні Такаші Кураі. Про це 
повідомляє служба новин порталу mfa.gov.ua 

Василь Боднар висловив вдячність японській стороні за практичні кроки у питанні 
підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Сторони відзначили високий 
рівень довіри та взаємної підтримки між Україною та Японією, а також конструктивні 
українсько-японський діалог та співпрацю у рамках міжнародних організацій. Заступник 
міністра закордонних справ України Василь Боднар та Такаші Кураі обговорили 
перспективи контактів України та Японії на високому рівні у 2021 році, насамперед у 
політико-безпековій сфері. Заступник міністра підкреслив важливість для України 
продовження грантової та гуманітарної допомоги, яка надається нашій державі японською 
стороною з метою подолання наслідків пандемії COVID-19, а також висловив готовність 
української сторони сприяти врегулюванню питань, пов’язаних з її отриманням. 

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

 
 АФРИКА 
 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з  
Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні 

 

13.11.2020 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів 
зустріч з новопризначеним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні 
Айманом Ельгаммалем. 

Співрозмовники позитивно відзначили той факт, що, незважаючи на пандемію, 
Україні та Єгипту вдалося зберегти високу динаміку двосторонніх контактів. У цьому 
контексті сторони обговорили результати візиту української делегації до Каїра 26-29 
жовтня цього року та проведені з високопосадовцями Єгипту переговори. Ігор Жовква та 
Айман Ельгаммаль обмінялись думками щодо шляхів активізації співпраці у сферах 
торгівлі, промисловості, освіти, космосу, охорони здоров’я. Під час бесіди було наголошено 
на необхідності реалізації проектів українських підприємств в АРЄ у промисловості та 
інфраструктурі. Заступник керівника Офісу Президента відзначив наявний потенціал до 
збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн 
Африки. Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх 
сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у 
подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена 
налагодженню експорту українських товарів до країн регіону. Сторони також домовились 
продовжити підготовку до обміну візитами, зокрема на найвищому рівні, після стабілізації 
ситуації з коронавірусом. 

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

 
 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Україна висловила протест Нікарагуа і запроваджує санкції  
через почесне консульство у Криму 

 

10.11.2020 

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку 
з відкриттям "першої іноземної консульської установи" в окупованому 
Криму  - представництва Нікарагуа. 

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з 
незаконним та непогодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до 
Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "почесному консулу 
Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту" - 
йдеться у заяві МЗС України. В МЗС наголосили, що такі дії є порушенням законодавства 
України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генасамблеї ООН. "Ця дія вважається 
нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа 
щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної 
частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь" - 
йдеться у заяві МЗС. При цьому відомство нагадує, що неодноразово попереджало 
нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і 
територіальну цілісність України. "Українська сторона розпочала процес застосування 
санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, 
передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і 
територіальної цілісності нашої держави" - заявили в МЗС. 

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

 
Євгеній Єнін прийняв копії вірчих грамот від ново- 

призначеного посла Бразилії в Україні 
24.12.2020 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін прийняв 
копії вірчих грамот від новопризначеного посла Бразилії в Україні Нортона 
де Андраде Мелло Рапести. 

У ході бесіди сторони обговорили актуальні питання українсько-бразильських 
відносин та пріоритетні завдання на 2021 рік. Євгеній Єнін відзначив суттєве пожвавлення 
контактів між Україною та Бразилією на різних рівнях – від урядового до парламентського.  
Співрозмовники домовилися докласти спільних зусиль для підготовки наступного року 
офіційного візиту Президента Бразилії до України, підписання низки двосторонніх 
документів, а також проведення сьомого засідання Міжурядової українсько-бразильської 
комісії з торговельно-економічного співробітництва. «Поглиблення політичного діалогу та 
збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин 
з Бразилією», - наголосив Євгеній Єнін. Серед найбільш перспективних сфер 
співробітництва український дипломат визначив сільське господарство, фармацевтичну 
галузь, реалізацію інфраструктурних проєктів. Окремою темою розмови стала співпраця 
України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах. Сторони також 
домовилися розробити програму святкових заходів з нагоди відзначення у 2021 році 130-ї 
річниці початку української імміграції до Бразилії. Довідково: серед країн Південної 
Америки Бразилія є найбільшим торговельним партнером України. За даними Державної 
служби статистики України, двосторонній товарообіг за 2019 рік склав 291,5 млн дол. США. 
Експорт товарів з України до Бразилії зріс майже на 65% та склав 74 млн дол. США. Імпорт 
товарів в Україну зріс на 11,8% до 217,6 млн дол. США. За січень-вересень 2020 року, 
товарообіг між Україною та Бразилією склав 242,3 млн дол. США. За оцінками дослідників, 
кількість етнічних українців в Бразилії складає понад 600 тис., переважна більшість мешкає 
в штаті Парана – понад 400 тис. Представницьким органом українських громадських 
організацій в Бразилії є Українсько-Бразильська Центральна Репрезентація. … 

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

 

https://china.mfa.gov.ua/news/ukrayina-bere-uchast-u-kitajskij-mizhnarodnij-vistavci-importnih-tovariv
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 АТЛАНТИКА 
 КАНАДА 
 

Володимир Зеленський вітає ратифікацію Канадою Угоди 
про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною 

 

12.12.2020 

Президент України Володимир Зеленський вітає ратифікацію 
Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною. 
Документ набуде чинності 1 січня 2021 року. 

«Дякую Канаді та особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх 
процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості 
для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального 
контенту та дистрибуції проектів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу 
двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще 
тіснішими», – зазначив Глава держави. Згідно з документом, за умови спільного 
виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну 
підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і 
канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні. Угода була підписана під час 
візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна 
Рада ратифікувала документ у вересні 2020-го. 

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

 
 США 
 

Україна готова до нового етапу у відносинах із США, –  
Ольга Стефанішина 

 

16.12.2020 

Україна готова до нового етапу у відносинах із США. Про це у 
вітальному слові зазначила Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

«Важко переоцінити двопартійну підтримку США в останні шість років у реформу-
ванні України і захисті від зовнішньої агресії. Військова допомога і санкційний тиск на 
Росію, зокрема протидія Північному потоку-2, допомагають нам і далі у цій боротьбі. 
Україна готова бути одним з ключових союзників в регіоні для США. Ми сподіваємось на 
систематичне партнерство», - відзначила Ольга Стефанішина в рамках другого дня міжна-
родної конференції «Україна у Вашингтоні та за його межами. Розбудова і зміцнення 
партнерства через інновації та реформи». Вона відзначила, що Україна як партнер НАТО з 
розширеними можливостями прагне поглибити співробітництво з Альянсом для матеріа-
лізації декларації Бухарестського саміту 2008 року:  «Ми розраховуємо на підтримку США в 
тому, щоб Україна нарешті стала членом НАТО: для України дуже важливим став би чіткий 
сигнал, що Альянс готовий рухатись з Україною разом у напрямку майбутнього членства. 
Це б значно пришвидшило внутрішні трансформації в нашій країні, без цього сигналу ми 
залишаємось у загрозливому безпековому вакуумі, а це - наче запрошення для Росії до ще 
більшої агресії». Вона підкреслила, що Чорне море – це ключова сфера поглиблення 
співробітництва з НАТО, а лідерство Сполучених Штатів є ключовим у тому, аби регіон 
Чорного моря став стратегічним для трансатлантичної безпеки і стабільності в регіоні, яка 
наразі зруйнована через агресію Росії. Ольга Стефанішина додала, що Україна для 
майбутнього членства в НАТО вже значним чином модернізувала свої Збройні Сили і 
наблизила їх до стандартів Альянсу. «Ми  сподіваємось, що США продовжать і посилять свої 
зусилля у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Також важко переоцінити 
роль, яку б Сполучені Штати могли б зіграти у просуванні «Кримської платформи» – 
переговорного майданчика для деокупації Криму», – відзначила Віце-прем'єр. Відзначимо, 
між Україною та США  існує стратегічне партнерство. США готові й надалі відігравати 
важливу роль у забезпеченні національної безпеки України. На цьому наголосив заступник 
керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо 
ми» на Радіо НВ. За його словами, Україна розраховує на продовження підтримки 
суверенітету й територіальної цілісності з боку США. Заступник керівника Офісу 
Президента України висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО 
розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними 
можливостями. Ігор Жовква також зауважив, що в питанні боротьби з корупцією бачення 
Президента України Володимира Зеленського та потенційного майбутнього Президента 
Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена цілковито збігаються. Глава Української 
держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. 
Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся 
повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також Президент чітко 
виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного 
Суду України нівелювати її функціонал. Крім того, за його словами, важливою частиною 
двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Відповідні кроки у цій сфері 
відбувалися попри виборчий процес у США. Так, нещодавно було підписано угоду з 
компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС – цього разу 
типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua 
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Данилюк, Клімкін і Рябошапка створили платформу  
боротьби з кризами в Україні 

 

30.11.2020 

Екс-міністр фінансів О.Данилюк, екс-генпрокурор Р.Рябошапка і екс-
міністр закордонних справ П.Клімкін створили платформу для вироблення 
професійних рішень з реагування на хвилю криз в Україні. 

Згідно з переданою агентству "Інтерфакс-Україна" заявою про створення Центру 
стійкості та розвитку держави, метою платформи є побудова сучасної системи національної 
безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління 
державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через 
деолігархізацію, чесні суди, забезпечення покарання корупціонерів та реформування 
органів правопорядку, які захищатимуть усіх, а не обраних. "Сьогодні Україна опинилася у 
надзвичайно небезпечній ситуації. Хвиля криз - економічна, фінансова, пандемічна на тлі 
виснажливої війни загострили проблеми, які накопичилися протягом багатьох років. Серед 
них - відсутність стратегії розвитку держави, слабкість та захоплення державних інституцій 
олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства. А наростаюча 
конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати 
державності", - йдеться в тексті заяви. Зазначено, що нинішня влада неспроможна 
запропонувати суспільству адекватні рішення, а українці дезорієнтовані популістськими 
заявами та гаслами. "Ми не можемо залишатися осторонь, спостерігаючи знищення вже 
досягнутого та поступову руйнацію державності. Тому, маючи практичний досвід реалізації 
системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи в кризових ситуаціях, 
ми вирішили об'єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення 
конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування 
команди, спроможної їх втілити", - йдеться в заяві. Зокрема, пріоритетами центру 
визначено напрями, які є критичними для розвитку України: національна безпека, 
верховенство права, деолігархізація та антикорупція. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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ООН прогнозує початок найгіршої за  
десятиліття рецесії в Україні 

12.11.2020 

За прогнозами ООН, через пандемію COVID-19 Україна може 
зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття, внаслідок чого понад 9 
млн людей опиняться на межі бідності. 

"З початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи і в більш ніж 40% 
сімей хоча б один член сім'ї втратив роботу. Хоча поки немає окремих даних про сходу 
України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого в 
результаті конфлікту регіону будуть руйнівними", - йдеться в огляді гуманітарної ситуації 
в Україні, представленому ООН. Також збільшується частка домогосподарств, що мають 
заборгованість: 15% у вересні проти 11% на початку пандемії. Особливу стурбованість 
викликає ситуація в Луганській області, на підконтрольних і неконтрольованих урядом 
територіях. У цьому регіоні поки 58% сімей повідомили про використання негативних 
механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, в порівнянні з 49% на 
початку 2020 р. У жовтні на підконтрольних територіях завантаженість ліжок для хворих 
COVID в опорних лікарнях перевищила 70%. Враховуючи прискорення пандемії в області, 
уряд припинив роботу єдиного контрольного пункту пропуску в Луганській області - 
"Станиця Луганська" - з 15 жовтня по 15 листопада. В окупованій частині Луганської 
області як у міських, так і в сільських районах повідомлялося про дефіцит основних ліків, 
зокрема антибіотиків та антивірусних препаратів. Державна установа, яка забезпечує 
адміністрування соціальних виплат, "Ощадбанк", продовжив дію банківських карт 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), термін яких завершився, до 1 січня 2021 року. Через 
обмеження доступу пенсіонери з непідконтрольних територій Донбасу не мають 
можливості потрапити на підконтрольну територію для того, щоб отримати перевипущені 
банківські картки. Як повідомляється, банк перевипустив щонайменше 200 тис. 
банківських карт, які ще не були отримані їхніми власниками, ймовірно, через карантин 
пересування через "лінію розмежування". … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 112.ua 

Читайте також: Огляд гуманітарної 
ситуації – жовтень 2020 р. >>> 
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Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від  
оновленої стратегії Альянсу 

 

02.12.2020 

Рік тому лідери країн-членів НАТО доручили генеральному 
секретарю Єнсу Столтенбергу прицільно зайнятися підготовкою стратегії 
Альянсу до 2030 року. Про це пише eurointegration.com.ua 

За підготовку візійного документа, який може стати основою нової Стратегічної 
концепції Альянсу, взялися високопоставлені експерти з країн-членів НАТО, переважно 
колишні високопосадовці, а очолили їх колишній заступник держсекретаря США Вес 
Мітчелл та ексміністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр. І от нарешті Альянс 
оприлюднив ці напрацювання. Тож спробуємо розібратися, як у НАТО бачать своє майбутнє, 
а головне, що враховано в цьому документі з точки зору євроатлантичних амбіцій України. 
По-перше, дуже чітко зафіксована зміна зовнішнього безпекового середовища, в якому 
оперує та оперуватиме НАТО до 2030 року. На відміну від Стратегічної концепції Альянсу 
від 2010 року, де лише двічі згадувалися Україна та Грузія, а про партнерство з РФ – 13 
разів, у цьому документі Росію чітко ідентифікують як загрозу. Понад те – як найбільшу 
військову загрозу в євроатлантичному просторі. Є також дуже чітка кваліфікація дій Росії у 
вигляді не лише неодноразових згадок про незаконну анексію Криму, але й про 
"вторгнення та окупацію частини Східної України". Є зафіксоване розуміння не лише 
військових, але й гібридних загроз, і важливості адекватного реагування на них. Є пункт 
про неможливість повернення до business as usual з Росією. Є відображене на папері 
усвідомлення, що Росія намагається блокувати рух до НАТО тих країн, які прагнуть до нього 
вступити. Є навіть згадка про порушення Росією безпекових запевнень, передбачених 
Будапештським меморандумом (зазвичай про цей меморандум говорять українці, західні 
партнери воліють самі не порушувати це питання). По-друге, в оприлюдненому документі є 
чітко підтверджена політика відкритих дверей – інша ключова рекомендація, яку різними 
каналами надсилали до представників робочої групи з Києва та Тбілісі. Також є важливим 
заклик до НАТО залишатися відданим рішенням Бухарестського саміту, в декларації якого, 
нагадаю, чітко і без жодних передумов йдеться про те, що Україна та Грузія будуть членами 
Альянсу. По-третє, є пункт про неприпустимість того, щоб окремі країни-члени підривали 
роботу Альянсу, вносячи в його порядок денний політично вмотивовані зовнішні питання. 
Хоча напряму Угорщина та її вже кількарічні спроби блокувати Комісію Україна-НАТО не 
згадуються, однак між рядків читається саме це. Тим більше, що співголова робочої групи 
Вес Мітчелл за часів свого перебування на посаді заступника держсекретаря США багато 
уваги приділяв вирішенню цього питання, виступав своєрідним фасилітатором між Києвом 
та Будапештом. Що викликає питання або ж чого відверто бракує в документі? Хоча Росія 
чітко і неодноразово визнається як загроза, у відповідь на цю загрозу пропонується все той 
же підхід у стилі 2D – deterrence (стримування) і dialog (діалог). Підхід старий і перевірений 
не тільки Альянсом, але й його окремими членами (США зокрема), однак наскільки він є 
ефективним у нинішніх реаліях? Так само, враховуючи масштаб та різноманітність 
гібридних загроз, наскільки релевантною залишається славнозвісна стаття 5 
Північноатлантичного договору як безпекова гарантія, яка передбачає "мушкетерський" 
принцип захисту в разі саме збройної атаки (armed attack) на одного чи більше членів 
НАТО? Крім того, напрошується висновок, що суттєво вищий рівень усвідомлення загрози, 
яку представляє Росія, автоматично не трансформується у вищий рівень сприйняття ідеї 
членства України та Грузії в Альянсі. Це помітно, зокрема, у відсутності окремої згадки про 
План дій щодо членства як наступний логічний крок на шляху до НАТО. Очевидно, 
вживання цієї абревіатури в публічному документі не знайшло консенсусу серед членів 
робочої групи, до якої, потрібно зазначити, увійшли й окремі поборники перезавантаження 
відносин своїх країн з Росією. Це при тому, що є згадка про Бухарестську декларацію, в якій 
ПДЧ фігурує як наступний логічний крок до членства в Альянсі. А у рекомендації, котра 
стосується реалізації політики відкритих дверей, йдеться про те, що "НАТО має розширити 
свою допомогу для партнерів, які задекларували прагнення приєднатися до Альянсу, 
допомогти розробити інструменти та реалізувати реформи, потрібні для виконання 
критеріїв членства, працюючи пліч-о-пліч з політичними, військовими, цивільними та 
адміністративними структурами партнерів". Це ж не тільки у автора цих рядків складається 
враження, що у цій рекомендації де-факто йдеться про ПДЧ, але його просто не називають 
"на ім'я"? Ну і нарешті, забракло відповідної згадки про необхідність посилення присутності 
НАТО в регіоні Чорного моря. А разом – визнання України та Грузії як інтегральних 
складових безпеки цього регіону. Подейкують, що проти "чорноморських" формулювань 
виступила сусідня з Україною країна, яка, виглядає так, не дуже хотіла б посилення ролі 
НАТО у Чорному морі. Це при тому, що в інтересах самого НАТО, аби його присутність у 
Чорному морі була співмірна присутності в Балтійському морі, аби таким чином позбутися 
прогалин в обороні східного флангу. А так документ досить непоганий. … 
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Представлено Економічний аудит країни та вектори  
економічного розвитку до 2030 року 

06.11.2020 

В п'ятницю, 6 листопада, відбулася презентація Економічного аудиту 
країни та Векторів економічного розвитку до 2030 р. Про це повідомляє 
Міністерство розвитку економіки та торгівлі України. 

У події взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Перший заступник Голови 
Верховної Ради Руслан Стефанчук, представники бізнесу, науковці та інші. Над розробкою 
документів працювали представники Мінекономіки у складі урядової робочої групи, а 
також 20 секторальних експертних груп. Було проведено більше 300 візійних сесій та 
інтерв’ю. “Аудит та економічні вектори стануть основою для «Національної економічної 
стратегії 2030». Важливо, що до створення цього програмного документа залучені 
абсолютно всі сторони. Це і експертне середовище, і бізнес, і представники влади,  науковці, 
міжнародні аналітики. Стратегія стане нашою дорожньою картою і чітким орієнтиром  до 
якісних змін”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігор Петрашко. Так, за результатами підрахунків, нереалізований 
потенціал нашої держави, при умові імплементації визначених економічних векторів, 
складає 1 трлн доларів. Зокрема, такий потенціал є у земельній галузі, у сфері користуванні 
надрами та водними ресурсами, лісовій галузі, у міжнародній торгівлі та транзиті, 
технологічній та інвестиційній сферах тощо. На основі цих підрахунків були визначені 
економічні вектори, які зможуть забезпечити відновлення та майбутнє зростання 
економіки України. Серед них: зменшення частки держави в економіці (продовження 
приватизації); розвиток фінансового сектору; зменшення регуляторного навантаження на 
бізнес; розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі; сприятливий 
податковий та правовий режим для інноваційних та дослідницьких компаній; цифрова 
економіка; репутація України у світі та посилення торговельної дипломатії; створення 
економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг. 
Відзначимо, Економічний аудит країни отримав назву RE:think, тобто переосмислення 
українського потенціалу. Президент України зазначив, що аудит держави — це шлях до 
правильних відповідей на питання українців. «Уперше було зроблено комплексний аналіз 
стану країни, щоб зрозуміти — де саме та які саме були допущені помилки за ці роки», — 
сказав він. Глава держави також відзначив важливість основних векторів розвитку 
української економіки до 2030 року. «Ми будемо чітко розуміти – куди і чому буде рухатись 
наша економіка. Для того щоб постійно зростати, реалізовувати вже існуючий потенціал та 
створювати нові, проривні ідеї. Не наздоганяти, а бути на кілька кроків попереду», — 
зазначив Президент України. За словами Прем’єр-міністра, ці важливі документи є 
відправною точкою в розробці Національної економічної стратегії до 2030 року. Він додав, 
що ще навесні, усвідомлюючи виклики, які стоять перед країною, Президент поставив 
завдання Уряду визначити, з чим Україна входитиме в нове десятиліття. «Без аналізу 
поточного стану ми не можемо реалістично поставити собі цілі на наступні роки. 
Контрольним запитанням було — чи реалізували ми свій потенціал, якими є результати 
управління країною за попередні роки, як ми виглядаємо в порівнянні з успішними 
країнами регіону? А сьогодні ми вже маємо чітку відповідь: 1 трлн доларів ВВП за 10 років. 
Це нереалізований потенціал країни», — зазначив під час презентації Денис Шмигаль. 
Очільник Уряду підкреслив, що 1 трлн доларів Україна втратила через постійні зміни 
векторів, незавершені реформи та відсутність довгострокової економічної стратегії. Як 
відзначив Денис Шмигаль, мета держави — реалізувати потенціал української економіки та 
зробити Україну успішною. Під час презентації Прем’єр-міністр озвучив інформацію по 
кожному ключовому аспекту, де Україна не реалізувала свій потенціал. Зокрема, у 
земельній галузі, у сфері користуванні надрами та водними ресурсами, лісовій галузі, у 
міжнародній торгівлі та транзиті, технологічній та інвестиційній сферах тощо. 
«Проведений економічний аудит — це «рахунок» Україні за роки непродуманої економічної 
політики, відсутності доведених до кінця реформ і єдності державних інституцій у баченні 
розвитку країни. Як тільки ми приберемо причини, що призвели до таких оцінок, ми 
зможемо розраховувати на збільшення ВВП на душу населення вдвічі. Чи буває таке 
зростання? Так. І світовий досвід тому підтвердження», — відзначив Денис Шмигаль. Як 
зауважив Прем’єр-міністр, чимало країн за 10 років, маючи чітку стратегію та єдність у 
роботі державної команди, змогли подвоїти свої ВВП. Під час презентації Денис Шмигаль 
назвав деякі з 30 пріоритетних векторів, які Уряд визначив до 2030 року. За його словами, 
це стартові позиції для широкого діалогу з суспільством. Серед них зменшення частки 
держави в економіці, розвиток фінансового сектору, зменшення регуляторного 
навантаження на бізнес, значне зростання обсягів розвідки та видобутку власних корисних 
копалин, розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі, сприятливий 
податковий та правовий режим для інноваційних та дослідницьких компаній, цифрова 
економіка, репутація України у світі та посилення торговельної дипломатії, створення 
економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соціальних послуг. 
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Рахункова палата ставить під сумнів зростання  
ВВП на 4,6% наступного року 

05.11.2020 

Рахункова палата вважає, що зростання економіки у розмірі 4,6%, 
яке закладається в проєкт державного бюджету на 2021 рік, є досить 
оптимістичним. Про це повідомляє ukrinform.ua 

«Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6%, це досить оптимістично. Враховуючи 
ситуацію, яка склалась, є ризики, що такого не буде досягнуто», - сказав голова Рахункової 
палати Валерій Пацкан, коментуючи презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік. 
Свою думку він аргументував, зокрема, карантинними обмеженнями, що триватимуть до 
кінця 2020 року, і рецесією в промисловості. «Статистика демонструє збільшення кількості 
хворих на коронавірус. Триває рецесія в промисловості та інших галузях, також зменшилось 
кредитування економіки, суттєво скоротились капітальні надходження. Все це призведе до 
ненадходження доходів бюджету в запланованих обсягах», - застеріг Валерій Пацкан. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
Мінекономіки оцінює спад ВВП України в III кв.-2020  

в 3,6%, за 9 міс.-2020 року - у 5,5% 
05.11.2020 

Мінекономіки України оцінює спад ВВП за підсумками третього 
кварталу 2020 року на рівні 3,6% проти аналогічного періоду 2019 року 
(р/р), а за січень-вересень поточного року - на 5,5% р/р. 

"За підсумками дев'яти місяців 2020 р. скорочення зведеного індексу виробництва 
(ЗІВ) сповільнилося і становить 6,2% (6,5% за вісім місяців 2020 року). Відповідно 
зменшення обсягів ВВП Мінекономіки оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% у третьому 
кварталі 2020 року)", - повідомляється в Огляді економічної активності, оприлюдненому на 
сайті міністерства. Мінекономіки нагадує, що раніше за підсумками дев'яти місяців 2020 
року очікувалося падіння ВВП на 6,5% р/р. Відповідно до огляду, міністерство залишило 
незмінним прогноз падіння ВВП за підсумками 2020 року - на рівні 4,8% р/р, а також 
прогноз зниження ВВП у четвертому кварталі на 3% р/р. Зазначено, що відповідні прогнози 
зберігаються за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року і в Україні, і в 
світі значно не погіршиться, а також не відбудеться посилення превентивних заходів, 
зокрема не буде встановлено жорсткого тривалого карантину на значній території України. 
Зазначається, що окремим фактором впливу на ВВП до кінця року є спадна динаміка в 
сільському господарстві, зокрема в рослинництві, на тлі низького врожаю зернових та 
олійних культур, а також овочів і фруктів. …. 

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

 
У третьому кварталі ВВП України зріс на 8,5%  

порівняно з попереднім 
16.11.2020 

У третьому кварталі реальний валовий внутрішніх продукт України 
зріс на 8,5% порівняно з попереднім кварталом. Про це повідомила Державна 
служба статистики України. 

«Реальний ВВП у III кварталі 2020 р. збільшився порівняно з попереднім кварталом 
на 8,5% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кв. 2019 р. – зменшився на 
3,5%», – інформує Держстат. МВФ прогнозує, що валовий внутрішній продукт України у 
2020 р. скоротиться на 7,2%. Світовий банк очікує, що українська економіка скоротиться на 
5,5%. Відзначимо, НБУ зберіг прогноз падіння ВВП на 2020 на рівні 6% і поліпшив очікування 
зростання показника в 2021 році – з 4% (у липневому прогнозі) до 4,2%, повідомляє сайт 
Нацбанку 22 жовтня. «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», – вказано в повідомленні. Нацбанк додав, що відновлення 
споживчого та інвестиційного попиту в другому півріччі компенсуватиме гірший, ніж торік, 
урожай аграрного сектора та менший фіскальний імпульс. «Основним драйвером росту ВВП 
на рівні 4% у 2021–2022 роках залишатиметься приватне споживання. Економічне 
зростання підтримають фіскальні стимули, м’яка монетарна політика та відновлення 
зовнішнього попиту», – зазначив НБУ. Решулятор уточнив, що важливою передумовою 
реалізації такого сценарію є подальша відсутність жорстких карантинних обмежень в 
Україні і в світі. У повідомленні наголошується, що основним припущенням, яке бере до 
уваги правління НБУ, залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним 
фондом (МВФ). Ще одним пунктом Нацбанк називав отримання пов’язаного з програмою 
МВФ фінансування від міжнародних партнерів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 

 
ICU улучшила прогноз падения  

ВВП Украины до 5% 
23.11.2020 

Группа ICU улучшила прогноз падения валового внутреннего продукта 
Украины до 5% с 5,7%. Об этом сообщил глава департамента макроэконо-
мических исследований группы Сергей Николайчук в Facebook. 

"Всего в 2020 году экономика сократится примерно на 5% (по сравнению с 5,7% в 
нашем сентябрьском прогнозе). Это приведет к снижению ВВП ниже уровня 2018 года, 
однако по сравнению с большинством других стран экономика Украины продемонстрирует 
лучшую динамику", – написал Николайчук. По оценкам инвестгруппы, рост ВВП Украины в 
четвертом квартале текущего года и в первом квартале следующего (к предшествующим 
кварталам) будет "медленным и довольно шатким". "Однако темпы все-таки будут 
положительными", – уточнил Николайчук. Он также отметил, что импульс от "открытия 
экономики" после жестких карантинных ограничений, который отразился на сокращении 
падения ВВП в предыдущих кварталах, исчерпался, поэтому для дальнейшего роста 
потребуются другие драйверы. "Новая вспышка COVID-19 продолжает набирать обороты, 
свидетельствуя, что недавно введенный карантин выходного дня может быть заменен на 
более жесткие меры по всей стране", – добавил Николайчук. Вместе с тем он отметил, что 
на фоне возвращения доходов на "доэпидемическую траекторию" продолжается активный 
рост частного потребления, а слабость частных инвестиций компенсируется реализуемыми 
проектами "Большого строительства". … 

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

 
Bank of America повірив в українську економіку у 2020-му,  

але погіршив прогноз на 2021-й 
24.11.2020 

Аналітики BofA Securities (підрозділ Bank of America, — ред.), які 
очікували падіння української економіки у 2020 році на 6,8%, знизили свій 
прогноз до 5,2%. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Водночас у BofA Securities знизили прогноз відновлення економіки України у 2021 
році до 4,5%, проти раніше прогнозованих 6,5%. В огляді наголошується, що слабший, ніж 
очікувалося, економічний спад у 2020 році також зменшує ефект бази для відновлення у 
2021-му, попри наявний сильний імпульс для відновлення споживчого попиту, а також 
рекордно низьку вартість запозичень після циклу пом’якшення 2020 року. Вказується, що 
стійке відновлення споживчої активності на тлі надзвичайно сильного ефекту бази може 
підштовхнути інфляцію вище цільового діапазону 4?6% у другому-третьому кварталах 
2021 року, що, на думку аналітиків, може змусити НБУ підвищити облікову ставку 
приблизно на 100 б.п. у другій половині майбутнього року. Разом з тим прогнозується, що 
облікова ставка може повернутися до зниження у 2022 році, як тільки стабілізується 
інфляційний тиск. На думку аналітиків BofA Securities, у 2021 р. Україна, напевне, отримає 
ще один-два транші за програмою МВФ, включаючи відкладений транш 2020 р. Важливою 
умовою для них є відновлення і стабілізація антикорупційних інституцій, у тому числі не 
виключена повна перестановка у Конституційному Суді, яка може зайняти ще декілька 
місяців. В огляді відзначили привабливу дохідність за українськими ОВДП, у той час, як 
валютний курс залишається основною проблемою для офшорних інвесторів. Як додали 
аналітики, Україна має хороший потенціал зростання, що залежить від значно недооціненої 
гривні. Але при цьому вони також відзначили, що внутрішня політика залишається 
ключовим ризиком для відновлення. Як повідомлялося, за прогнозами Мінфіну України, 
падіння ВВП у 2020 р. складе 4,8%. Втім, при посиленні карантину спад може скласти 5,6%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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J.P. Morgan очікує зниження ВВП України у 2020 році  
на 4,7% із відскоком на 6% у 2021 р. 

25.11.2020 

Аналітики погіршили прогноз економічного спаду в Україні до 4,7% у 
2020 році при інфляції до кінця року на рівні 4% у зв'язку зі зростанням 
кількості захворювань на COVID-19, йдеться в огляді від 24 листопада. 

Наступного року зростання економіки становитиме 6% при інфляції наприкінці року 
на рівні 5,2%. У середині вересня J.P. Morgan оцінював падіння економіки України цього 
року в 4% із відновленням наступного на 6% і профіцитом поточного рахунку цього і 
наступного року на рівні відповідно 5,7% ВВП і 1,5% ВВП. В огляді аналітики J.P. Morgan 
рекомендують купувати ВВП-варанти України. Водночас J.P. Morgan зазначив, що закрив 
довгу позицію за українськими ОВДП оскільки, на його думку, політичні ризики 
зберігатимуться. Зокрема, J.P. Morgan вийшов із ОВДП із погашенням у листопаді 2023 року 
та купоном 11,67%, продавши їх із прибутковістю 11,6% при курсі 26,36 грн/$1, тоді як ці 
папери були куплені 14 лютого за 10% при курсі 24,45 грн/$1. Аналітики прогнозують, що 
співпраця України з МВФ відновиться у першому кварталі 2021 року з наступною виплатою 
у розмірі $700 млн у другому кварталі після досягнення конкретного прогресу щодо 
бюджету на 2021 рік і врегулювання ситуації навколо рішення Конституційного Суду про 
скасування електронного декларування. Загалом у J.P. Morgan очікують $1,4 млрд 
надходжень до України у 2021 році в рамках програми з МВФ. В огляді зберігається прогноз 
зниження в грудні Національним банком України (НБУ) облікової ставки на 50 базисних 
пунктів - до 5,5% із подальшим підвищенням до 7% у другій половині 2021 року. 

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

 
Падение экономики Украины при жестком карантине  

составит 5,4% ВВП - КШЭ 
25.11.2020 

Падение экономики Украины при жестком карантине составит 5,4% 
ВВП в 2020 г., а при умеренном - 5,1% ВВП, свидетельствуют материалы 
исследования Киевской школы экономики (КШЭ).  

"По оценкам эпидемиологической модели КШЭ, насыщение/пик заболеваемости 
придется на декабрь 2020 года, что должно привести к снижению темпов заболеваемости в 
2021 году, поэтому не будет необходимости в жестких карантинных ограничениях в 2021 
году", - говорится в материалах исследования. При этом сценарии Украине придется 
прибегнуть к режиму жесткого карантина, сравнимого с апрельским - с остановкой 
заведений питания, предоставления бытовых услуг, образовательных учреждений, с 
переводом сотрудников на дистанционный режим. "По нашим расчетам, повторное 
введение жестких карантинных ограничений (как закрытие транспортного сообщения и 
запрет работы бизнесов сферы услуг) приведет к потере дополнительных 0,3% ВВП, или к 
уровню "минус" 5,4% ВВП", - указано в материалах. "В случае введения в ноябре-декабре 
жесткого локдауна четвертый квартал (2020 года – ИФ) покажет падение около 3,5% ВВП", 
- указывается в материалах исследования КШЭ. Сценарий "умеренного карантина" в 
ноябре-декабре на уровне сентября приведет к "выбыванию" около 150 тыс. сотрудников в 
квартал - это занятые граждане, у которых или официально диагностировали COVID-19 
(средний период неработоспособности - три недели), или контактные, или 
самоизолированные лица (как минимум на неделю). Ожидается также, что количество 
смертей среди работоспособного населения достигнет 5,5 тыс. чел. При таком сценарии 
падение экономики страны составит 5,1% ВВП в 2020 г., заключили авторы исследования. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Oxford Economics улучшил прогноз падения  

ВВП Украины в 2020 году 
07.12.2020 

Oxford Economics улучшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году 
до 4,6% по сравнению с 4,9% ВВП в ноябрьском прогнозе. Об этом 
свидетельствуют материалы декабрьского прогноза. 

Как указано в материалах Oxford Economics, аналитики пересмотрели прогноз после 
данных Госстата об оживлении экономики по итогам третьего квартала 2020 года, когда 
падение ВВП Украины снизилось до 3,5% по сравнению с 11,4% ВВП во втором квартале. 
При этом по итогам 2021 года Oxford Economics ожидает роста ВВП на 4%, в 2022 году - на 
3,3%, указано в материалах. Согласно прогнозу Oxford Economics, инфляция по итогам 2020 
года составит 3,2% (в минувшем году потребительские цены выросли на 7,9%), в 2021 году 
- 6,6%. При этом средний годовой курс гривни в 2020 году может составить 27,1 грн/$1 с 
дальнейшей девальвацией к 29,1 грн/$ в 2021, ожидают авторы прогноза. В то же время 
профицит текущего счета в этом году может составить 3,9% ВВП, тогда как в минувшем 
году баланс текущего счета был сведен с дефицитом в 2,7% ВВП. Аналитики также указали, 
что в 2021 году ожидают дефицита текущего счета на уровне 1,5% ВВП. По мнению авторов 
прогноза, восстановление экономики находится под угрозой из-за натянутых отношений 
Украины с МВФ. "Однако необходимость финансирования текущего счета на фоне 
сложностей с возобновлением коммерческих заимствований, вероятно, побудит 
правительство принять необходимые законодательные изменения для возобновления 
сотрудничества с МВФ", - полагают авторы прогноза. 

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

 
Держстат підтвердив оцінку сповільнення падіння  

ВВП в III кварталі до 3,5% р/р 
21.12.2020 

Падіння ВВП України в липні-вересні 2020 р. становило 3,5% до 
аналогічного періоду 2019 р., підтвердила Державна служба статистики 
(Держстат) свою попередню оперативну оцінку. 

За даними статвідомства, падіння ВВП у другому кварталі 2020 року становило 
11,4%, у першому - 1,3%, тоді як у четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 
1,5%, у третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%. Як повідомив 
Держстат, реальний ВВП у третьому кварталі цього року (з урахуванням сезонного 
чинника) зріс на 8,5% порівняно з попереднім кварталом. Згідно з даними статистичного 
відомства, номінальний ВВП у липні-вересні становив 1156,8 млрд грн, а з розрахунку на 
одну людину - 27673 грн (проти 20744 грн у квітні-червні), зміна дефлятора - 7,9%. 
Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в третьому кварталі 
цього року в 3,6%, а загалом за дев`ять місяців - у 5,5%. Пізніше воно трохи погіршило 
прогноз спаду економіки в 2020 році - з 4,8% до 5%, оцінивши спад за 10 місяців у 5,2%. 
Нацбанк раніше очікував спаду економіки цього року на 6%, проте ближче до кінця року 
поліпшив свої оцінки, приблизно до 5%, прогнозуючи відновлення в 2021 році на 4,2%.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Верховний суд Англії озвучив нове рішення  

щодо "грошей Януковича" 
04.11.2020 

Верховний суд Сполученого Королівства вирішив відкласти винесення 
рішення у справі щодо російських єврооблігацій на 3 млрд доларів також 
відомих як "бонди Януковича". 

Англійський суд повідомив Україні та Росії про те, що до винесення рішення у справі 
щодо єврооблігацій спочатку розгляне апеляційну скаргу в іншій справі – Пакистан 
Інтернешнл Ейрлайн Корпорейшн проти Таймз Тревел (Сполучене Королівство) Лтд 
(справа "Таймз Тревел"). Апеляція у справі "Таймз Тревел" стосується питань існування та 
сфери правозастосування доктрини примусу "через законний акт" за англійським правом. 
Верховний суд вважає, що його рішення у справі "Таймз Тревел", яким буде уточнено деякі 
аспекти правової доктрини примусу, може мати певний вплив на те, як він буде діяти, коли 
прийде час вирішувати апеляцію у справі щодо російських єврооблігацій. Україна і Росія 
звернулись до Верховного суду та отримали дозвіл на вступ у справу "Таймз Тревел", що 
перебуває на стадії апеляційного розгляду. Після завершення слухання судді повідомили, 
що винесення рішення було відкладено на більш пізню дату. У Міністерстві фінансів 
назвали малоймовірним, що судді винесуть рішення до кінця 2020 року. У грудні 2013 року 
президент Росії Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович 
домовилися про виділення кредиту на 15 млрд доларів через розміщення українських 
цінних паперів. Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 
20 грудня 2013 року і викуплені Росією. У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 
єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх 
реструктуризацію. Однак Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації 
єврооблігацій на 3 млрд доларів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами obozrevatel.com 

 
G20 не віднесла Україну до країн із  

замороженими боргами 
25.11.2020 

Світовий банк до середини 2021 року заморозить борги низці 
держав, однак країни Великої двадцятки не внесли Україну до переліку 
щасливчиків. Про це повідомляє glavred.info 

"Ініціатива щодо призупинення обслуговування боргів перед офіційними 
кредиторами до середини 2021 року особливо вразливими країнами стосується країн з 
низьким доходом за класифікацією Світового банку, до яких Україна не належить", - цитує 
Укрінформ представників Міністерства фінансів. За інформацією відомства, Україна буде 
виконувати свої боргові зобов'язання і дотримуватися середньострокової стратегії 
управління боргом при використанні диверсифікованих джерел залучення коштів. У 
Міністерстві акцентували, що пандемія коронавірусу спровокувала в Україні масштабну 
економічну кризу з безпрецедентними цифрами фінансових втрат. "Цього року пік виплат 
за зовнішніми платежами Україна вже успішно пройшла. Завдяки підтримці наших 
міжнародних партнерів і розвитку внутрішнього ринку запозичень Україна впевнено 
проходить роки пікового боргового навантаження", — йдеться в повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavred.info 

 
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего  

займа в 6 раз, повысив ставки 
08.12.2020 

Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по 
продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 
15,96 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. 

Минфин предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной 
валюте (сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет) и один – в 
долларах США (сроком обращения 1 год). От размещения государственных ценных бумаг в 
национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10,2 млрд грн. В том 
числе трехмесячные ОВГЗ были размещены на 3,34 млрд грн под 10% годовых (повышение 
ставки на 11 базисных пунктов), шестимесячные – на 1,02 млрд грн под 10,49% (+23 б.п), 
годичные – на 1,86 млрд грн под 11,22% (+29 б.п.), двухлетние – на 824,4 млн грн под 
11,67% (+27 б.п.), четырехлетние – на 313,85 млн грн под 11,89% (+19 б.п.), пятилетние – на 
2,84 млрд грн под 12,04%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной 
валюте ОВГЗ было привлечено $204 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в 
долларах США составила 3,79%, увеличившись на 2 базисных пункта, по сравнению с 
предыдущим аукционом. Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко 
отмечал сложности с осуществлением заимствований для финансирования дефицита 
госбюджета из-за низкого спроса на облигации внутреннего государственного займа 
(ОВГЗ) при том, что процентные ставки достаточно высоки. … 

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

 
Мінфін продав держоблігацій на 51 мільярд –  

це історичний рекорд 
15.12.2020 

Мінфін на ринку внутрішніх запозичень 15 грудня продав 
держоблігацій на суму 51,44 мільярда гривень, це - рекордні обсяги за всю 
історію. Про це повідомляє Міністерство фінансів. 

На аукціонах було запропоновано 9 випусків держоблігацій: 7 у національній валюті, 
1 - у євро та 1 - доларовий. Від продажу гривневих облігацій залучили 42,1 мільярд гривень. 
Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними: 3 місяці за ставкою 10%; 6 
місяців за ставкою 10,5%; 7 місяців за ставкою 10,75%; 1 рік за ставкою 11,56%; 1,5 роки за 
ставкою 11,7%; 3 роки за ставкою 11,98%; 5 років за ставкою 12,18%. Від продажу річного 
доларового випуску залучили 266 мільйонів доларів за середньозваженою ставкою 3,8%. 
Від продажу річного євро-випуску залучили 56,7 мільйона євро за ставкою 2,5%. Нагадаємо, 
на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня Мінфін 
залучив до держбюджету 15,96 млрд грн. Відзначимо, Україна розмістила додатковий 
випуск єврооблігацій на $600 млн під 6,2%. Про це повідомило Міністерство фінансів на сайті 
в п'ятницю ввечері 11 грудня 2020 р. "Україна здійснила прайсинг додаткового випуску 
єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу 
єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна 
непогашена сума яких становила $2 млрд. Довипуск відбувся з дохідністю 6,20% та ціною 
пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%", - зазначив Мінфін. "Розрахункова 
дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США 
в історії України", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко. За рахунок залучених 
коштів буде профінансовано загальні бюджетні призначення, додали в Мінфіні. Нагадаємо, 
Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 на $500 млн, орієнтир прибутковості 
додаткового випуску становить майже 6,4%. Організаторами розміщення виступають BNP 
Paribas і Goldman Sachs. Основний випуск євробондів України з погашенням у березні 2033 
р. було розміщено в липні 2020 р, його обсяг становить $2 млрд, ставка купона - 7,25%.  
 

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

Читайте також: Територіальні громади 
вперше інвестували в ОВДП >>> 

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/705945.html
http://www.fixygen.ua/news/20201125/padenie-ekonomiki.html
https://biz.censor.net/news/3235474/oxford_economics_uluchshil_prognoz_padeniya_vvp_ukrainy_v_2020_godu
http://finbalance.com.ua/news/derzhstat-pidtverdiv-otsinku-spovilnennya-padinnya-vvp-v-iii-kvartali-do-35-r_r
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/verhovnij-sud-anglii-ozvuchiv-nove-rishennya-schodo-groshej-yanukovicha.htm
https://glavred.info/ua/ukraine/g20-ne-otnesla-ukrainu-k-stranam-s-zamorozhennymi-dolgami-novini-ukrajini-10225490.html
https://biz.censor.net/news/3235740/minfin_uvelichil_razmeschenie_obligatsiyi_vnutrennego_zayima_v_6_raz_povysiv_stavki
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709379.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709379.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709260.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709260.html
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/15/669210/
https://finclub.net/ua/news/terytorialni-hromady-vpershe-investuvaly-v-ovdp.html
https://finclub.net/ua/news/terytorialni-hromady-vpershe-investuvaly-v-ovdp.html
https://www.jpmorgan.com/global/jpmorgan
http://www.kse.org.ua/
https://www.oxfordeconomics.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.supremecourt.uk/
https://www.g20.org/
https://mof.gov.ua/uk
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За обслуговування держборгу кожен українець в 2020 році  
сплатив 3 тис грн 

23.12.2020 

Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування 
боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу у 2020 році сплатив 
по 3 тис грн. Про це заявив Голова Рахункової палати. 

“Повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року. Ви ж знаєте українську 
специфіку, що найбільші платежі йдуть у грудні. Я можу зупинитися на цифрах на початок 
грудня, - зазначив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан і додав. - Найбільша наша 
проблема - це запозичення. Це третина держбюджету”. Голова Рахункової палати зауважив, 
що в державному бюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 
346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до 
кінця року зросте. «Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-
листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо 
видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану. Недовиконання плану 
- це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були 
скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн”, - зазначив Валерій 
Пацкан. Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною 
податковою службою. А найбільше невиконання - в Державній митній службі. «Я хочу 
навести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. 
Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис грн. Іншими словами, 
кожен із нас, ви, я, решта українців у 2020 році витратили по 3 тисячі грн на 
обслуговування держборгу», - наголосив Валерій Пацкан. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Рахункової палати 

Читайте також: Держборг за 9 міс. 2020 р 
збільшився на 347 млрд грн. >>> 

 
В МВФ підбили проміжні підсумки  

щодо України 
24.12.2020 

Заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав 
Рашкован повідомив, що всі заплановані зустрічі місії Фонду, яка розпочала 
роботу 21 грудня 2020 року і тривала три робочі дні, пройшли добре. 

Але через те, що місія працювала дистанційно (через інструменти онлайн-
конференцій та колаборації), і через новорічні свята її робота може затягнутися на два 
тижні, написав він на своїй сторінці у Facebook. «Не варто чекати оголошень про закінчення 
місії зараз або пов'язувати відсутність комунікації з якимись проблемами. Хід переговорів є 
конфіденційною інформацією, тому я ніколи публічно його не коментую й не відповідаю, як 
проходить місія. Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі як на вищому рівні, так і 
на експертному за три дні були проведені і пройшли добре». Рашкован також висловив 
сподівання, що через кілька місяців можна буде організувати розмову глави МВФ і 
керівництва України, щоб висловити «слова обопільної подяки й поваги після отримання 
чергового траншу», проте для того, щоб це відбулося, кожен має робити свою роботу. Щодо 
часу роботи місії, то Рашкован зазначив, що дистанційний формат і те, що між Києвом і 
Вашингтоном є різниця в часі (7 годин), дає змогу працювати лише 4-5 годин замість 
звичайних 8-10. Тому, за його словами, місія продовжиться вже після того, як закінчаться 
новорічні свята, оскільки загалом вона триває повних 10-12 днів. «Важливо розуміти, що 
місія не ухвалює рішення про надання траншу. Після закінчення місії та в разі досягнення 
угоди на рівні персоналу знову відкривається дорога з двостороннім рухом. Керівник місії 
«віртуально повертається» до офісу й починає готувати staff report — звіт за результатами 
місії», — пояснив він. Водночас уряд виконує частину зобов'язань, які взяв на себе під час 
переговорів. Якщо збігаються такі події, як-от: погодження тексту звіту за результатами 
місії (staff report), підписання урядом листа про наміри (LOI), фінальне погодження тексту 
Меморандуму про економічні та фінансові політики (MEFP) та виконання попередніх умов 
за програмою, то керівник місії направляє всі матеріали на розгляд Виконавчої ради 
директорів Фонду, яка й ухвалює рішення про виділення країні траншу. До неї входять 24 
виконавчі директори або їхні заступники, кожен із яких має певний відсоток голосів. 
Раніше заступник головного редактора The Page Олег Гавриш у своїй колонці писав, що, за 
даними джерела в Міністерстві фінансів, раніше весни 2021 року МВФ не надасть черговий 
транш через те, що планова робота та реформи провалені. «Це ціна експериментів, які 
проводили з НАБУ, КСУ, Нацбанком і антиковіднім фондом 2020-го», — зазначало джерело. 
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна може отримати черговий 
транш від Міжнародного валютного фонду в лютому-березні 2021 року. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами thepage.ua 

 
 

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ)  

 
Верховна Рада України ухвалила законпроєкт  

Зеленського про "інвестнянь" 
17.12.2020 

Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 
"Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними 
інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським. 

Законопроєкт, зокрема, передбачає закріплення статусу держустанови, до складу 
якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід 
інвесторів у процесі підготовки і здійснення інвестпроєктів зі значними інвестиціями. 
Документом встановлюється, що держпідтримка може надаватися інвестору у формі: 
податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при 
ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання); надання права на 
користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою 
орендної плати за спеціальними умовами; забезпечення об'єктами суміжної 
інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та 
електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої 
інфраструктури за кошти держави. Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки 
не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт. Законопроєкт також визначає 
вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна 
підтримка, зокрема: розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 20 
млн євро; проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, 
інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони 
здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна 
промисловість, рослинництво та фінансова сфера); у процесі реалізації проєкту має 
забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою 
працівників не менш як на 15% вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у 
попередньому календарному році; строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років. 
Також є чіткий перелік компаній, які не можуть претендувати на "інвестнянь" і спеціальні 
умови. Головні з них: компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника; 
компанії, у яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям; компанії з понад 10% 
акцій з держави-агресора (Росії) та компанії, зареєстровані у Росії; компанії, щодо яких 
Україна застосувала санкції. 
 

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

Читайте також: Україна відкрита для світу 
як інвестиційна гавань у час змін >>> 

 
 

Україна залучає усе менше прямих  
іноземних інвестицій 

18.12.2020 

У січні-жовтні 2020 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій 
склав 221 млн доларів, у той час як за десять місяців 2019 року цей показник 
сягав 4,5 млрд доларів. Про це повідомили в НБУ. 

У жовтні 2020 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій склав всього 9 млн 
доларів. "Негативні реінвестовані доходи (138 млн доларів) і погашення кредитів прямого 
інвестора (82 млн доларів) нівелювали приплив іншого акціонерного капіталу (крім 
реінвестування доходів), який склав 232 млн доларів", - підрахували в Нацбанку. Там 
додали, що в жовтні минулого року чистий приплив прямих іноземних інвестицій був 
зафіксований на рівні 256 млн доларів. За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал 
(крім реінвестування доходів) зменшилися до 834 млн доларів порівняно з 1,1 млрд доларів 
за десять місяців 2019 року, а чисті залучення за кредитами прямого інвестора - до 219 млн 
доларів проти 640 млн доларів за десять місяців 2019 року. Відзначимо, залучення прямих 
іноземних інвестицій в Україну, просування українського експорту, відстоювання інтересів 
українського бізнесу за кордоном - основні завдання для послів України за кордоном у сфері 
економічної дипломатії, заявив президент України Володимир Зеленський. "Для України 
важливо бути інтегрованою у світову економіку. І бачу, що напрям економічної дипломатії 
отримав у МЗС певне оновлення, але поки що ми не бачимо кінцевого результату. Завдання 
кожного посла у цій сфері такі: залучення прямих іноземних інвестицій в Україну", - сказав 
глава держави на пленарній сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" в 
рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ України в четвер. 
Зеленський також назвав завданням для послів просування українського експорту, 
відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном. "З очевидних причин, обсяги 
товарообігу між країнами впали у всьому світі цього року, але вже сьогодні кожен із вас у 
своїй країні перебування має шукати всі можливості не тільки для його відновлення, а й 
збільшення. Пропонуйте, будь ласка, ваші ідеї, нові ідеї, вносьте пропозиції щодо відкриття 
нових переговорів про зони вільної торгівлі, не тільки товарами, а й послугами. Вивчайте 
ринки ваших країн перебування, знайомтеся з основними імпортерами і ритейлерами", - 
сказав він, звертаючись до дипломатів. Глава держави наголосив, що в нинішніх умовах 
український посол має стати найкращим українським економістом у своїй країні 
перебування. "І, безумовно, всі ви маєте розуміти, що наша економічна співпраця не 
обмежується тільки Європою, США або Канадою. Ні. Близький Схід, Африка, Азія, Південна 
Америка - тут у нас не менше, якщо не більше перспективи, і потенціал для економічного 
співпраці", - сказав він. На думку Зеленського, багатообіцяючими в контексті посилення 
співробітництва є країни Перської затоки - Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, 
Катар. "Ще один важливий регіон, до якого має повернутися обличчям Україна, це Африка. 
Маємо посилити нашу дипломатичну присутність у цьому регіоні, адже там також 
містяться наші економічні інтереси", - зазначив президент, додавши, що економічні 
досягнення у двосторонній співпраці - це один з основних критеріїв, за якими він оцінює і 
цінує роботу посла. Президент зауважив, що новопризначені посли мають показати перші 
результати своєї роботи на економічному напрямі вже через півроку після призначення. 
"Немає результату - немає посади посла. Прошу міністра закордонних справ пана Кулебу 
розробити і подати до Офісу президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності 
роботи саме послів саме в економічному напрямі", - заявив Зеленський. 

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

 
 

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

 
Україна за три квартали 2020 р. скоротила експорт  

товарів на 5,6%, імпорт - на 14,3% 
13.11.2020 

У січні-вересні цього року експорт Україною товарів впав на 5,6% 
проти аналогічного періоду минулого року - до 35 млрд дол., імпорт – на 
14,3%, до майже 38 млрд дол.  

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період скоротився у понад 2,4 рази, 
повідомляє Держстатистики. "За 9 місяців 2020 року експорт товарів становив 35 017,8 млн 
дол. США, або 94,4% порівняно із 9 місяцями 2019 року, імпорт – 37 962,1 млн дол., або 
85,7%. Негативне сальдо становило 2 944,3 млн дол. (за 9 місяців 2019 року також 
негативне – 7 204,0 млн дол.)", - йдеться у повідомленні. Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту становив 0,92 (за 9 місяців 2019 року – 0,84). Зовнішньоторговельні операції 
проводились із партнерами з 230 країн світу. Додамо, дані наведено без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Нагадаємо, 
коронакриза б'є по зовнішній торгівлі України, у січні-жовтні зафіксовано спад у 9%. 

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

 
Укрексімбанк надав перший спецкредит  

експортеру з Черкас 
02.12.2020 

Укрексімбанк надав 2,5 млн грн фінансування ТОВ «Сентрал Фіш» для 
забезпечення виконання зовнішньоекономічного контракту на поставку 
рибних консервів. Про це повідомляє finclub.net 

Позику надано в рамках співпраці банку з «Експортно-кредитним агентством». За 
даними пресслужби держбанку, замовником української продукції є один з найбільших 
дистриб’юторів продуктів харчування в Узбекистані - компанія Garmoniya Food Trade. 
Укрексімбанком надані 2,5 млн грн строком на 12 місяців для закупівлі сировини, 
матеріалів і тари, а також інших господарських витрат позичальника. Забезпеченням за 
проєктом є страхове покриття «Експортно-кредитного агентства». Джерелом погашення 
кредиту стане виручка від продажу рибних консервів. Основними видами діяльності 
«Сентрал Фіш» із виробничою базою у м. Черкаси є виготовлення за повним технологічним 
циклом і реалізація рибних консервів. З 2010 року компанія працює на зовнішніх ринках, а з 
2015 року включена до переліку підприємств України, які мають право експортувати рибну 
продукцію до ЄС. В своїй діяльності підприємство використовує дику рибу, виловлену в 
Атлантичному океані, Балтійському та Чорному морях, а також прісноводних видів, що 
вирощуються в українських рибних господарствах. 16 листопада Укрексімбанк і ЕКА 
підписали угоду, в рамках якої держбанк надаватиме українським експортерам до 5 млн 
грн на строк до 2 років. Банк надаватиме фінансування або гарантії проєктам із просування 
українського експорту на зовнішні ринки. Позичальником може бути український 
експортер з виручкою до 300 млн грн, а згодом – іноземний покупець або банк іноземного 
покупця. Перевагами для експортера мають стати прискорена процедура прийняття 
рішення та зменшення вимог щодо забезпечення, яким зокрема може виступати страхове 
покриття ЕКА на суму до 85% кредиту або ліміту. ЕКА в свою чергу здійснюватиме 
страхування експортних кредитів та банківських гарантій за відібраними проєктами. 
Кабмін призначив Укресімбанк своїм агентом по відбору банків для кредитування бізнесу 
за програмою з надання держгарантій на портфельній основі на 5 мдрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 
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В Україні запустили Єдиний експортний  
веб-портал 

23.12.2020 

Офіс з просування експорту на платформі Дія.Бізнес за підтримки 
Мінекономіки запустив Єдиний експортний веб-портал – онлайн-платформу 
для експортерів та компаній, зацікавлених в експорті. 

Метою запуску веб-порталу є підвищення рівня національного експорту та надання 
підтримки підприємствам для виходу на нові ринки, а також іноземним компаніям, що 
зацікавлені в імпорті товарів та послуг з України і налагодженні партнерських відносин. 
«Розвиток експорту, який на сьогодні формує майже половину ВВП країни – у пріоритеті 
Уряду України. Держава докладає максимум зусиль для впровадження фінансових та 
інформаційних інструментів підтримки експортерів для полегшення доступу українських 
товарів на зовнішні ринки. Запуск Єдиного експортного веб-порталу забезпечить 
виробників необхідними знаннями, полегшить пошук нових ринків збуту та встановлення 
ділових контактів для успішної експортної діяльності», - прокоментував Міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. У заході взяли 
участь Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
– Торговий представник України Тарас Качка, заступник Міністра цифрової трансформації з 
питань євроінтеграції Валерія Іонан, Директор проекту GIZ Бенжамін Клінгер, директор 
Офісу з просування експорту Тетяна Міськова, керівник проектів, Офіс з просування 
експорту, Євген Компанець. Заступник Міністра Тарас Качка наголосив на важливості 
цифрової трансформації та поширення знань щодо експорту через цифрові інструменти. «В 
Україні щорічно зростає кількість малих та середніх підприємств, які потребують знань та 
консультацій щодо того, як розвивати свій експорт та просувати продукцію на нові ринки. З 
метою роз’яснення незручних бюрократичних процесів створено Єдиний експортний веб-
портал. Унікальним на цій веб-платформі є консолідація корисної інформації, в тому числі 
про те, як експортеру себе позиціонувати, яку стратегію обрати та інше», - зазначив 
заступник Міністра. Він додав, що використання експортерами онлайн-платформи 
пришвидшить розвиток малих і середніх підприємств в усіх регіонах України. Також веб-
портал дозволить виробникам більше використовувати інструменти електронної комерції, 
що є актуальним в умовах пандемії коронавірусу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Уряд схвалив Концепцію з управління  
ліквідністю на 2020-2023 роки 

04.11.2020 

Кабінет Міністрів схвалив розроблену Мінфіном Концепцію з 
управління ліквідністю на 2020-2023 роки. Про це повідомляє 
Міністерство фінансів України. 

Концепція передбачає запровадження сучасної моделі управління ліквідністю на 
виконання пункту 6.1. Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Метою Концепції є 
впровадження ефективного механізму управління ліквідністю єдиного казначейського 
рахунку (ЄКР) та валютних рахунків Казначейства для вчасного виконання зобов’язань 
клієнтами Казначейства за мінімальних витрат, у тому числі, за рахунок підвищення якості 
прогнозування руху коштів. Консолідація коштів на ЄКР та на валютних рахунках 
Казначейства передбачає можливість оперативного одержання інформації про стан та рух 
коштів сектору загального державного управління. Разом з тим, необхідно здійснити 
подальші заходи для підвищення ефективності управління коштами на рахунках 
Казначейства, а саме: затвердити методику прогнозування руху коштів на ЄКР, збільшити 
горизонт прогнозування до 6 місяців; посилити координацію між заінтересованими 
сторонами, автоматизувати обмін необхідними даними; створити систему збору 
короткострокових прогнозів видатків від розпорядників бюджетних коштів (календар 
платежів); впровадити інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо 
управління ліквідністю, що дозволить автоматизувати процес прогнозування руху коштів 
та розрахунок мінімально необхідного залишку коштів на ЄКР та обсягу тимчасово вільних 
коштів ЄКР, які доцільно розмістити на ринку. … 

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

 
Держказначейство зупинило фінансування усіх  

незахищених видатків – джерела 
24.11.2020 

Держказначейство зупинила фінансування усіх незахищених видатків 
- зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу 
чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші). 

"Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 
2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 
листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім 
захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, 
погашення боргів. – ЕП). Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на 
проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на 
аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від 
митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня", - йдеться у матеріалі. 
Зазначається, що міністр фінансів Сергій Марченко через "щільний графік" не знайшов 
можливості прокоментувати зупинення фінансування видатків з держбюджету. 
"Казначейство здійснює виконання показників держбюджету та обслуговування інших 
клієнтів відповідно до законодавства", - відповіли в прес-службі Мінфіну. В 
Держказначействі на запит ЕП не відповіли. Зупинка означає що держава відмовляється від 
фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і 
інші. – ЕП). За підсумками ІІІ кварталів 2020 року на ці потреби уряд витратив 45,8 млрд грн 
із запланованих на цей рік 112,6 млрд грн. Тобто, за три місяці до кінця року фінансуванню 
підлягали видатки ще на 66 млрд грн. Таким чином, обмеження торкнеться ремонту та 
будівництва доріг. З прямо передбачених в бюджеті на цей рік 86,8 млрд грн "Укравтодору" 
на утримання автошляхів за 10 місяців витратили лише 2/3 суми - майже 57 млрд грн. "Які 
ще програми не будуть профінансовані? Це програми, фінансування яких з тих, чи інших 
причин так і не розпочалось. Станом на початок листопада (останні дані Міністерства 
фінансів) таких було 74 програми на загальну суму 19,02 млрд грн. Частина цієї суми – 
видатки на відомства, які планували створити цього року, однак вони так і не запрацювали. 
Наприклад, 650 млн грн мали піти на Бюро фінансових розслідувань (створення 
аналогічного органу – Бюро економічної безпеки – Верховна Рада підтримала у першому 
читанні лише у вересні).Те ж саме стосується Комісії з регулювання азартних ігор, яку уряд 
повністю сформував лише 18 листопада", - йдеться у статті. Зазначається, що коли в квітні 
парламент вносив зміни до державного бюджету, дохідні показники базувались на 
отриманні коштів від МВФ, проте Фонд призупинив співпрацю з Україною. … 
 

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

Читайте також! Бюджетна криза: коштів 
на незахищені видатки уже немає >>> 
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Річний індикатив з надходжень до  
бюджету виконано 

24.11.2020 

Станом на 24.11.2020 вже виконано річні індикативні показники 
загального фонду державного бюджету. Про це заявив Голова ДПС Олексій 
Любченко, передає прес-служба відомства. 

Так, до загального фонду державного бюджету надійшло 462,9 млрд гривень. Це 
перевищує індикативи Мінфіну з надходжень на 2020 рік на 4,6 млрд грн, або на 1,0 %. «Такі 
досягнення є прямою демонстрацією ефекту детінізації. Тобто обсяг «тіньових» операцій 
скорочується, а детінізовану частину ринку займає легальний бізнес, що сплачує податки», 
- наголосив Олексій Любченко. Голова ДПС також зазначив, що до виконання додаткових 
10% до запланованих показників, публічно озвучених Міністром фінансів України Сергієм 
Марченком, необхідні надходження ще 14,7 млрд гривень. «Відповідно до визначених 
законодавством термінів сплати податків зазначені кошти надійдуть до бюджету вже 
найближчим часом», - повідомив Олексій Любченко. Він також підкреслив, що 
відшкодування ПДВ платникам відбувається  без затримки, у визначені законодавством 
терміни. Так, у  листопаді очікується відшкодування ПДВ  у сумі 12,5 млрд гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДПС України 

 
Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку 

збільшився на 30% 
01.12.2020 

Станом на 1 грудня 2020 року залишок коштів на Єдиному 
казначейському рахунку становить 19,753 млрд грн. Про це повідомляє 
служба новин інформаційного агентства finclub.net 

За даними Державної казначейської служби, це на 30,4% або на 4,6 млрд грн більше 
показника на 1 листопада (15,146 млрд грн). Станом на 1 грудня 2019 року залишок коштів 
на ЄКР становив 55,006 млрд грн, що майже в 3 рази більше ніж станом на сьогодні. У 
жовтні залишок коштів на ЄКР скоротився на 29% з 21,275 млрд грн станом на 1 жовтня. У 
вересні залишок коштів на ЄКР впав більше ніж удвічі з 45,657 млрд грн станом на 1 
вересня. У вересні-жовтні 2019 року в держскарбниці було майже 62 млрд грн. Попередній 
рекордний залишок коштів на ЄКР був у вересні 2017 року, коли в держскарбниці було 63,1 
млрд грн. У листопаді Держказначейство зупинило фінансування всіх державних видатків, 
крім захищених, через проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету. Дефіцит 
держбюджету в жовтні склав майже 30,5 млрд грн, а за січень-жовтень 2020 року - 112 млрд 
грн. Держборг України в жовтні зріс на 22,5 млрд грн і склав 2,37 трлн грн, а в іноземній 
валюті - майже на $380 млн до $83,27 млрд. Єдиний казначейський рахунок - система 
бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші 
обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства 
здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або 
надали послуги розпорядникам бюджетних коштів. 

Читати повністю >>>   
За матеріалами finclub.net 

 
Рада прийняла держбюджет-2021  

289 голосами 
15.12.2020 

Верховна Рада підтримала в цілому державний бюджет на 2021 рік 
(законопроект 4000) із дефіцитом 5,5% ВВП, "за" проголосували 289 
народних депутатів за необхідних 226 голосів. 

Фракція "Слуга народу" підтримала держбюджет 225-ма голосами. Разом із тим один 
член фракції - Лада Булах - утрималася під час голосування, ще троє - Ірина Верещук, 
Олександр Дубінський і Роман Бабій - не голосували, а 17 були відсутні. Група "Довіра" з 20 
депутатів підтримала держбюджет одноголосно, а група "За майбутнє" віддала за нього 21 з 
24-х можливих голосів. У "Батьківщині" держбюджет-2021 підтримали 12 депутатів, а ще 
стільки ж були відсутні в залі при голосуванні. Також переважно позитивним було 
голосування за держбюджет з боку позафракційних парламентаріїв: 11 голосів "за" з 18-ти 
(проти проголосував Гео Лерос, Юлія Світлична не голосувала і п'ять депутатів були 
відсутні під час голосування). Водночас три фракції не підтримали проект держбюджету-
2021. Так, 11 депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" проголосували проти, 16 
членів даної фракції не проголосували взагалі, двоє утрималися і 15 були відсутні під час 
прийняття документа. "Європейська солідарність" дала 25 голосів "проти", і два члени 
фракції не голосували. У фракції "Голос" 13 депутатів утрималися від голосування за 
держбюджет, один проголосував проти (Андрій Шараськін) і шестеро були відсутні в залі 
засідань ВР під час голосування. Водночас ресурсний законопроект із поправками до 
Податкового кодексу з бюджетного пакета (4101-д) залишається нерозглянутим у другому 
читанні та відсутній у порядку пленарних засідань парламенту цього тижня. При цьому 
законопроект про держбюджет у вівторок попередньо розглянув на терміновому засіданні 
комітет з питань бюджету у зв'язку з ухваленням у супутньому законі поправки про 
зарахування у 2021 році 13,44% акцизного податку на паливо в загальний фонд бюджетів 
місцевого самоврядування (законопроект 4100-д). Як зазначено у супровідних документах 
до законопроекту, для збалансування законопроекту про держбюджет на 2021 рік у зв'язку 
із зазначеною нормою комітет запропонував скоротити спецфонд на 8 млрд грн, а також 
скоротити видатки на програму з розвитку автодоріг державного значення на 5,5 млрд грн 
і водночас збільшити на 1,2 млрд грн видатки на програму виконання боргових зобов'язань 
за запозиченнями під державні гарантії на розвиток автодоріг загального користування. 
Водночас передбачається скорочення на 3,2 млрд грн видатків за бюджетною програмою 
субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автодоріг. Як зазначив глава Мінфіну Сергій 
Марченко з трибуни парламенту, доходи держбюджету на наступний рік визначені в 
розмірі 1,092 трлн грн, що на 21 млрд грн більше порівняно з редакцією до першого 
читання, видатки - 1,347 трлн грн. Видатки до другого читання збільшено на 13,5 млрд грн. 
Відповідаючи на запитання народних депутатів із трибуни Верховної Ради, Марченко 
наголосив, що сектор безпеки та оборони був єдиним, який при секвестрі державного 
бюджету не був секвестрований. Тому немає жодних підстав говорити про зменшення 
видатків на оборонну сферу. Він також додав, що перед другим читанням вдалося 
скоротити видатки на Офіс президента. "Я відповідально заявляю, що між першим і другим 
читанням видатки на Офіс президента України були скорочені 273 млн гривень. Це вам на 
ваші запитання". Міністр фінансів зазначив, що видатки на прокуратуру, ДБР, НАБУ та інші 
державні організації встановлюються відповідно до законів, ухвалених парламентом. А 
тому є обов'язковими для виконання Кабінетом Міністрів. … 

Читати повністю >>>   
За матеріалами interfax.com.ua 
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Уряд визначив пріоритетні інвестпроєкти 
на 2020-2023 роки 

18.11.2020 

Кабінет Міністрів визначив перелік пріоритетних для держави 
інвестиційних проєктів на 2020—2023 роки. Про це повідомляє служба 
новин інформаційного агентства ukrinform.ua 

«Проєкт розпорядження розроблено на виконання пункту 56 Плану заходів з 
виконання державної програми стимулювання економіки для подолання негативних 
наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і 
поширенню COVID-19. Проєкт розпорядження визначає перелік пріоритетних для держави 
інвестиційних проєктів до 2023 року. Це інвестиційні проєкти, в тому числі проєктні 
пропозиції в таких сферах, як енергетика, культура, туристична інфраструктура, наукова та 
освітня інфраструктура, охорона здоров’я, переробна промисловість, поводження з 
відходами, прикордонна інфраструктура, природоохоронна сфера, спортивна 
інфраструктура, транспорт та надання послуг поштового зв’язку», - сказав міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час засідання. 
Розпорядження дасть змогу затвердити перелік пріоритетних для держави інвестиційних 
проєктів на відповідні роки із визначенням механізму їх реалізації, що в свою чергу 
дозволить розглядати можливість здійснення першочергового фінансування таких 
проєктів як пріоритетних, у т.ч. шляхом залучення приватних інвестиційних ресурсів, 
кредитних коштів тощо для їх реалізації. А також дозволить ефективно використати 
ресурси держави та бізнесу з метою досягнення найкращого результату – зростання 
економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, створення робочих місць. Зокрема, 
як йдеться у додатку до розпорядження, серед інвестиційних проєктів є створення дата-
центру на потужностях АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за рахунок кредитних коштів, власних 
коштів держпідприємства НАЕК «Енергоатом» та за кошти інвестора. Також пріоритетними 
є будівництво Ташлицької ГАЕС за рахунок кредитних коштів, будівництво Каховської ГЕС-
2, Канівської ГАЕС, третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів за 
рахунок кредитних коштів та власних коштів ПрАТ «Укргідроенерго», встановлення 
гібридних систем з виробництва електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» за рахунок 
кредитних коштів, Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго» за рахунок кредитних коштів та 
власних коштів ПАТ «Донбасенерго». У переліку пріоритетних інвестпроєктів є і 
реконструкція за кошти держбюджету Музею історії запорозького козацтва у місті 
Запоріжжя, розбудова парку розваг на території «Гідропарку» (о. Венеціанський) за кошти 
інвестора, створення за кошти інвестора радіологічного центру при Національному 
інституті раку. Передбачається проведення дослідно-конструкторських робіт з 
імпортозаміщення покупних комплектуючих виробів та матеріалів виробництва РФ на 
літаках родини Ан-1х8 ( Ан – 148, Ан-158, Ан-178) на ДП Антонов та їх серійне виробництво 
за кредитні кошти та власні кошти ДП Антонов. Планується будівництво ракетно-
космічного комплексу повітряного старту за кошти держбюджету та міжнародної технічної 
допомоги. Також передбачено будівництво сміттєпереробних та сміттєспалювальних 
підприємств у ряді міст України – у Львівській області, Краматорську, Маріуполі тощо. 
Заплановано реконструкцію та будівництво міжнародних аеропортів у Дніпрі, Полтаві, 
Сумах, на Закарпатті, у Рівному, Кривому Розі, Миколаєві, Житомирі та інших містах 
України за кошти державного, місцевих бюджетів та за кошти інвесторів. Також 
передбачено низку ремонтно-будівельних дорожніх робіт у різних регіонах України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Мінстратегпром визначив 17 стратегічних  

галузей промисловості 
27.11.2020 

Мінстратегпром розробив проєкт Постанови, в якій наведений 
перелік 17-ти стратегічних галузей промисловості й розподіл їх 
підпорядкування між державними органами.  

Документ оприлюднено на фейсбук-сторінці міністерства. Стратегічні галузі: 
фармацевтика (підпорядковується Міністерству охорони здоров'я); телекомунікації та 
зв'язок (підпорядковується Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації); 
агропромисловий комплекс (підпорядковується Міністерству розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства); харчова промисловість (Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства); поліграфічна промисловість (Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства); легка промисловість (Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства); скляна й порцеляно-фаянсова 
промисловість (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства); 
виробництво меблів і деревообробна промисловість (Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства); паливно-енергетична промисловість 
(підпорядковується Міністерству енергетики); оборонна промисловість 
(підпорядковується Міністерству стратегічних галузей промисловості); авіаційна й 
ракетно-космічна промисловість (Міністерство стратегічних галузей промисловості); 
машинобудівництво (Міністерство стратегічних галузей промисловості); 
металургійна/гірничодобувна промисловість (Міністерство стратегічних галузей 
промисловості); хімічна промисловість (Міністерство стратегічних галузей промисловості); 
транспортна промисловість (підпорядковується Міністерству інфраструктури); 
будівництво/промисловість будматеріалів (підпорядковується Міністерству розвитку 
громад і територій); геологічна розвідка (підпорядковується Міністерству захисту 
навколишнього середовища і природних ресурсів. … 

Читати повністю >>>   
За матеріалами mind.ua 

 
Мінфін презентує Концепцію е-аудиту 

для платників податків 
30.11.2020 

Міністерством фінансів України розроблено Концепцію 
впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків. Про 
це повідомляє прес-служба відомства на сайті. 

Документ розроблено на виконання пункту 2 умов Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором 
щодо отримання Україною макрофінансової допомоги. Метою Концепції є перехід до якісно 
нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи. Інструмент електронного 
аудиту платників податків запроваджено в різних країнах світу і з кожним роком він 
доводить свою ефективність. Такий механізм базується на інформації, отриманій від 
платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого 
ОЕСР. Цей файл є легким у використанні та призначений для здійснення заходів 
податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення. 
Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу надасть можливості для 
швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів 
(транзакцій) для податкових перевірок. Результати такої обробки можуть бути використані 
для оперативного виправлення виявлених розбіжностей платниками податків або під час 
відбору платників податків для проведення податкової перевірки. 

Читати повністю >>>   
За матеріалами Мінфіну 
 

 
Низка запроваджених заборон для працівників податкової  

міліції покликана позбутись поняття «тиск на бізнес» 
24.11.2020 

В ДФС прагнуть позбутись поняття «тиск на бізнес». Про це під час 
Форуму TAX&BUSINESS TALKS - 2020 A2B FORUM розповів виконуючий 
обов’язки Голови Державної фіскальної служби України. 

За його словами, після повернення на службу з адвокатської діяльності він 
впровадив ряд обмежень для працівників податкової міліції при проведенні ними слідчих 
дій. «Існує низка ініційованих мною обмежень, які дозволяють знизити можливість 
маніпулювань при проведенні слідчих дій, які раніше мали місце. Це дозволяє працівникам 
ДФС не лише здійснювати діяльність в межах законодавчого поля, але й не виходити за 
межі службової етики», – зазначив Сергій Солодченко. За його словами, зараз діють такі 
обмеження, як заборона «фізичного» вилучення товарно-матеріальних цінностей, коли, за 
результатами слідчих дій, вилучене майно фактично залишається на відповідальному 
зберіганні на території цього ж підприємства. Це дозволяє суб’єкту господарювання не 
перейматись ризиками минулих років – можливого розкрадання товарів та неможливості 
його повернення. Наступне обмеження – заборона вилучати жорсткі диски. «Наразі ми 
відійшли від цієї практики. Якщо в ході розслідування кримінального провадження 
виникає необхідність в інформації, що знаходиться на жорсткому диску, то співробітники 
податкової міліції зобов’язанні, якщо є потреба, скопіювати цю інформацію на свій власний 
жорсткий диск, не вилучаючи комп’ютерну техніку. Раніше вилучення жорстких дисків 
могло призводити до зупинки діяльності підприємства, адже на них зберігається 
інформація про клієнтів, бази даних тощо. Зараз наявність зазначеного обмеження 
дозволяє підприємству працювати та сплачувати податки», – розповів в.о. Голови ДФС…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС України 

 
 ДЕРЖАВНІ РЕЗЕРВИ & ФОНДИ  

 
Аудит Держрезерву виявив мільйонні збитки, лише прострочених  

товарів виявлено на 300 млн грн 
05.11.2020 

Ревізія Держрезерву виявила в Державному агентстві резерву України 
зникнення тисяч тонн зерна, прострочені продовольчі товари на сотні 
мільйонів гривень і багатомільйонні фінансові махінації. 

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки в четвер, за результатами перевірок 
наявності зернових запасів виявлено факти псування зерна (неможливість його 
подальшого використання навіть для кормів) на суму 35,5 млн грн. Причина - недбале та 
неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Приміром, терміни 
зберігання зернової продукції становлять два роки, тоді як зерно на держпідприємствах - 
продукція 2010-2011 років. Крім того, сума виявленої нестачі зерна лише на одному з 
підприємств Держрезерву становить 27,9 млн грн. "Слід наголосити, що ця вартість зерна 
зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто на сьогодні сума збитків може 
бути в кілька разів вищою", - пояснили в Мінекономіки. Відомство зазначає, що на 
підприємствах виявлено товари продовольчої групи, терміни придатності яких уже давно 
закінчилися. Таких прострочених товарів, які можуть бути лише утилізовані, налічується на 
суму понад 100 млн грн. Також на підприємствах виявлено прострочені товари 
непродовольчої групи на 200 млн грн. "Щодо фінансово-господарської діяльності 
підприємств Держрезерву, то сума порушень сягнула 31,4 млн грн. Щодо апарату 
Держрезерву виявлено порушення на 1,7 млн грн", - повідомило Мінекономіки. Ревізія 
також встановила порушення законодавства під час здійснення публічних закупівель без 
укладення договорів. Матеріали передано до Національного антикорупційного бюро 
(НАБУ), СБУ та Національної поліції України. 

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

 
 

 ДЕРЖАВНІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 

 
Кабмін і ФДМ працюють над створенням агентства  

з управління держмайном 
10.11.2020 

Кабінет міністрів України спільно з Фондом державного майна (ФДМ) 
нині працюють над створенням агентства з управління державним майном, 
повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Ми з Фондом держмайна працюємо над створенням так званого агентства з 
управління держмайном, щоб підвищити ефективність держпідприємств, які ведуть 
виробничу діяльність", - сказав Шмигаль в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі 
"Україна 24. При цьому глава українського уряду зазначив, що зараз ефективність частини 
державних підприємств знаходиться під питанням. Відзначимо, близько 800 державних 
підприємств із 1,5 тис. завершили перше півріччя 2020 року з прибутком, повідомив прем'єр-
міністр Денис Шмигаль. "Із 1,5 тис. підприємств близько 800 показують за перше півріччя 
прибуткову роботу ... Є близько 100 підприємств - показують роботу "в нуль", інші - збитки", 
- сказав він в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" у вівторок. Втім, 
держава підтримує курс на скорочення участі держави в економіці і приватизацію 
держпідприємств, зазначив прем'єр. Говорячи про держбанки, Шмигаль наголосив: 
"Сьогодні політичного впливу на держбанки немає". 

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

 
Держпідприємства після заміни урядом Зеленського 

їхніх керівників втратили 10 млрд грн 
10.11.2020 

Ми взяли 100 найбільших державних підприємств, вибрали з них ті, де 
після обрання Зеленського уряд змінив керівників, і подивилися, зріс їхній 
прибуток чи впав. Ми порівнювали показники 2018 і докризового 2019 років. 

Якщо відкинути суперприбутковий Нафтогаз, то сумарні збитки всіх компаній у 
2019 році становили 13.2 млрд порівняно з 2018 роком. Із них 10 млрд припадають на 
підприємства, де ЗЕвлада замінила керівників. 23 жовтня ми направили запити до топ-5 
збиткових підприємств, щоб уточнити їхні дані щодо прибутку за 2018 та 2019 рр. Станом 
на день публікації матеріалу відповідь отримали лише від ПАТ "Центренерго". Як ми 
рахували? Наприклад, подивімося на Аграрний фонд (найбільш збитковий на графіку 
вище). Його прибуток у 2018 році дорівнював 147 млн, а в 2019-му пішов у мінуси на 3269.1 
млн. Зрештою маємо мінус 3416.1 млн різниці між прибутком 2018 року та 2019-го. Саме цю 
різницю демонструє графік. Інший приклад – вугільна компанія «Краснолиманська». У 2018 
році вона спрацювала в -37.7 млн грн, у 2019-му цей мінус поглибився ще більше: до -279.9 
млн грн. Тож різниця між прибутками становила -234.2 млн. Українська державна власність 
– це часто чорна діра та корупційне болото. З одного боку, там не бюджетні гроші, а отже, 
слабший контроль, а з іншого – власність «колгоспна, а отже – моя». Олігархічні групи, 
сміливці-аферисти, представники неформальних мереж чиновників і злочинного світу – це 
та публіка, яка роками огиналася в керівництві державних підприємств. Звісно, є 
протилежні приклади ефективного управління, але ми зараз не про них. … 
 

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

© Ярослав Дмитренко,  
     Євгенія Дроздова, Надя Кельм 
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Кабмин создает новый орган по  
управлению госактивами 

13.11.2020 

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Украина 24» 
заявил Кабмин работает над созданием так называемого Агентства по 
управлению госимуществом, пишет oligarh.media 

Такое решение он объяснил наличием проблем в сегодняшней модели управления 
государственными предприятиями. А это воспринимается как камень в огород главного на 
сегодняшний оператора госкомпаний – Фонда государственного имущества Украины 
(ФГИУ). Но ничего общего с реальным положением дел это впечатление не имеет. Главным 
образом, потому что упомянутое Агентство правительство создает не в противовес ФГИ, а 
при непосредственном содействии последнего. Так, у главы этого ведомства Дмитрия 
Сенниченко не раз говорили о том, что Фонд должен трансформироваться из сегодняшней 
громоздкой госмашины в площадку по продаже акций, с которыми государство решило 
расстаться. В то время как управлением стратегическими госпредприятиями должна 
заниматься сторонняя структура. Хороша идея? Безусловно, тем более, когда с одной 
стороны ФГИУ обвиняется бизнесом в неэффективном управлении госимуществом. А с 
другой сам же Фонд готовит нормативную базу, которая позволит помочь решить эту 
проблему. «При нашем участии подготовлен комплексный законопроект, который должен 
зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить 
процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность. Решение о 
передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган 
управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги 
объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по 
целевому назначению находится в налоговом залоге», – говорил летом этого года Дмитрий 
Сенниченко. Этот план может убить на корню все коррупционные скандалы, о которых вы 
слышите, и не важно речь идет о «Центрэнерго», «Одесском припортовом заводе» или 
угольных шахтах. Но есть высокая вероятность того, что и в этом начинании власть ждет 
фиаско. Откуда такой пессимизм? Из опыта прошедшего года, ведь идея создания 
Агентства по управлению госимуществом, о которой говорит Денис Шмыгаль, на самом 
деле не нова. В 2019 году ее продвигал тогдашний глава правительства Алексей Гончарук, 
и на тот момент этот проект назывался Фонд национального благосостояния.  План 
создания этого фонда состоял также в том, чтобы в стране появился эффективный 
инструмент по управлению госимуществом. «Кабинет министров пока не определился с 
перечнем государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонду 
национального благосостояния. Речь идет о крупных предприятиях и компаниях. Почему я 
не хочу сейчас называть конкретные названия? Потому что их список еще согласовывается. 
По отдельным крупным компаниям нужно внимательно посмотреть на объемы 
обязательств перед внешними кредиторами. Есть масса ограничений, в том числе 
юридических. Некоторые компании объединять нельзя, чтобы они не согласовывали 
действия, поэтому они должны управляться разными органами. Эти ограничения мы 
сейчас изучаем», – говорил тогда об этой идее Гончарук. Тогда же источники «ОЛИГАРХА» 
называли первым претендентом на главу Фонда нацблагостостояния Юрия Витренко. Для 
него этот проект был отличным шансом реабилитировать свою влиятельность, ведь к тому 
времени он уже был в конфликте со своим формальным начальником, главой НАК 
«Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, тогда как планировалось, что в состав Фонда 
национального благосостояния наравне с другими крупными госпредприятиями войдет в 
том числе и «Нафтогаз». А это полностью переворачивало отношения между Витренко и 
Коболевым. Но впоследствии Алексей Гончарук был уволен, а проект Фонда 
благосостояния начал  «тонуть». На публике это выразилось в том, что кандидатура Юрия 
Витренко исчезла с радаров претендентов на назначение руководителем Фонда. Но она 
была по сути следствием другой на много более важной проблемы. «Стали бояться, что 
руководитель Фонда национального благосостояния станет главой государства в 
государстве. Возникали вопросы, как находить управу потом на такого руководителя 
потому что планировалось, что он должен быть независим от исполнительной власти», – 
говорит собеседник «ОЛИГАРХА». В качестве примера тех сомнений он сообщил, что 
впоследствии изменилась главная концепция: уже было решено передавать Фонду 
нацблагостостояния не все крупные госактивы, а только отдельные. Например, из этого 
списка тогда исчез «Нафтогаз». Изменился ли с тех пор подход власти к этому вопросу? 
Вряд ли – тому нет никаких ни публичных, ни кулуарных предпосылок. А значит Агентство 
по управлению госимуществом, о котором сейчас говорит Денис Шмыгаль, будет в лучшем 
случае бледной пародией изначальной идеи Фонда национального благосостояния. 

Читать полностью >>>                                                                                       © Владимир Комаров 
По материалам oligarh.media 

 
 

ФДМ планує запустити перші аукціони з великої  
приватизації у II кварталі 2021 року 

23.12.2020 

ФДМ планує запустити перші аукціони для об'єктів великої 
приватизації в другому кварталі 2021 р. за умови ухвалення Верховною 
Радою закону про розблокування приватизації.  

Голова ФДМ України Дмитро Сенниченко зазначив, що фонд готовий у квітні-червні 
провести аукціони з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, "Президент-Готелю" і 
заводу "Більшовик". За його даними, в третьому кварталі наступного року можуть 
відбутися аукціони з продажу Одеського припортового заводу, а також Одеської, 
Дніпровської, Херсонської ТЕЦ і Криворізької теплоцентралі. У четвертому кварталі 2021 
року можуть відбутися аукціони з продажу "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", 
"Запоріжжяобленерго", "Хмельницькобленерго", а також Миколаївської ТЕЦ і 
"Украгролізингу". "Законодавче обмеження було останнім бар'єром, що відмежовував нас 
від початку приватизаційних аукціонів щодо об'єктів вартістю понад 250 млн грн", - 
нагадав Сенниченко. Як відомо, 23 грудня на черговому засіданні Уряд схвалив законопроект 
щодо відновлення приватизації об'єктів великої приватизації. Це рішення  дозволяє 
здійснити низку підготовчих та організаційних заходів, які передують проведенню 
безпосереднього продажу об’єктів великої приватизації, зокрема проведення аукціонів з 
продажу об’єктів великої приватизації. “Стратегічний курс України щодо приватизації та 
залучення інвестицій в економіку України на період епідемії COVID-19 залишається 
незмінним. Прозора приватизація дозволяє знайти ефективного власника для підприємств. 
Для держави це означає не тільки наповнення бюджету, а й зростання інвестицій, 
створення робочих місць та розвиток регіонів”,- зазначив Міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Відзначимо, від приватизації 
великих держпідприємств у наступному році бюджет має отримати більше 12 млрд грн. 
Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Уряду 23 
грудня. За його словами, ідеться про велику приватизацію 5 теплоелектроцентралей, 3 
обленерго, підприємства «Більшовик», Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-
хімічної компанії, «Президент-готелю». Окремо зазначимо, що надходження від малої 
приватизації до кінця 2020 року становитимуть 2-2,3 млрд грн. "Цього року, незважаючи на 
COVID-19, мала приватизація принесла 1,983 млрд грн. До кінця року ще півтора місяці, ми 
очікуємо, що це буде понад 2-2,3 млрд грн", - сказала заступник міністра економіки Світлана 
Панаіотіді на конференції "Як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити 
ефективність управління державними ресурсами", організованої "ProZorro.Продажі". Вона 
також нагадала, що у 2019 році мала приватизація принесла 547 млн грн до бюджету. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua, kmu.gov.ua 
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ДБР звертається за міжнародною правовою допомогою для  
розслідування відносно П’ятого Президента України 

 
02.11.2020 

Слідчі ДБР звертаються за міжнародною правовою допомогою 
для розслідування провадження відносно П’ятого Президента 
України. Про це заявив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов. 

«Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування за 
фактом вчинення П’ятим Президентом України у 2014 році умисних дій, спрямованих на 
відкриття компанії в юрисдикції Британських Віргінських Островів», - заявив в.о. 
Директора ДБР Олексій Сухачов. За даними досудового розслідування, зазначені дії були 
вчинені за допомогою кіпрської та панамської юридичних фірм, а відповідна компанія 
зареєстрована на Британських Віргінських островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним 
власником вказаний особисто П’ятий Президент України (під час реєстрації наданий його 
паспорт та вказана його київська адреса). У реєстраційних документах було зазначено, що 
компанія виконуватиме роль холдингового підприємства для українських та кіпрських 
структур кондитерської корпорації, засновником якої є П’ятий Президент України, а 
джерелом коштів для неї мають бути доходи від комерційної діяльності. Таким чином, у 
вказаних діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 
212, 209 КК України. Для одержання необхідної інформації у рамках кримінального 
провадження Державне бюро розслідувань звернулося до Офісу Генерального прокурора за 
міжнародною правовою допомогою з міжнародними запитами до компетентних органів 
Британських Віргінських островів, Республіки Панама та Республіки Кіпр. 

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

 
 

Віктор Іванчик про експорт в ЄС, ринок землі,  
податки і звички мільйонера 

05.11.2020 

Співвласник холдингу Астарта в інтерв'ю НВ розповів про те, 
як працює легальний агробізнес в Україні і чого він чекає (і не чекає) 
від політиків і влади. Про це повідомляє nv.ua 

Віктор Іванчик не схожий на середньостатистичного українського мільйонера. В 
його кабінеті, з видом на все ніяк не добудований Подільсько-Воскресенський міст у бізнес-
центрі Астарта, немає меблів з червоного дерева, елітних предметів інтер'єру або статуй з 
каменю. Статок Іванчика інвестиційна компанія Dragon Capital і НВ в 2019 році оцінили в 
$55 млн. Але Іванчик каже, що у нього немає статусних речей — приватного літака, яхти або 
колекції дорогих годинників. Бізнесмен вивчає іноземні мови і багато ходить пішки. 
Іванчик очолює компанію, яка працює на одному з найскладніших сегментів аграрного 
ринку — цукровому, де доводиться боротися не тільки з місцевими конкурентами, а й із 
засиллям імпорту. Астарта займається вирощуванням зернових і олійних, виробництвом 
молока та м’яса, а також переробкою сої. Цього року зовнішня кон’юнктура сприяє 
аграрним компаніям. В кінці вересня, за даними Eavex Capital, капіталізація Астарти 
виросла на 3,7% — до $109 млн. Це третій показник серед українських публічних компаній 
— акції Астарти торгуються на Варшавській фондовій біржі — після Кернела ($847 млн) і 
МХП ($587 млн). В інтерв'ю НВ Бізнес Віктор Іванчик розповів, що Астарта має намір 
продати два цукрових заводи, що відбувається із земельною реформою і чому підписані 
Україною угоди про приєднання до СОТ або про Асоціацію з ЄС — вкрай невигідні бізнесу. ... 

Читати інтерв'ю повністю >>>                                                                    © О.Нєкращук, О.Духніч 
За матеріалами nv.ua 

 
 

В РФ суд приговорил Григоришина к  
четырем годам колонии 

12.11.2020 

К четырем годам колонии общего режима приговорил 
Мещанский райсуд Москвы украинского миллионера Константина 
Григоришина за неуплату налогов почти на 1,4 млрд руб ($180 млн). 

Как заявили следователи Следственного комитета России, эти деньги недоплатил в 
казну в 2008–2010 годах подконтрольный ему российский актив — ООО "ПИК "Создание"", 
занимавшееся поставками трансформаторов из Запорожья и позже признанное банкротом, 
сообщает Коммерсант. Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но 
делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате 
во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в 
заочном режиме. Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о 
возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. 
Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения 
искусства — осталось под обеспечительными мерами. Заочный процесс в отношении 54-
летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января 
этого года. При этом сам приговор судья оглашала два дня. Григоришин был признан 
виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо 
крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего 
режима. Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей 
стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения. Налоговикам 
было предложено самостоятельно обратиться с гражданским иском. Изначально уголовное 
дело было возбуждено СКР не только в отношении Константина Григоришина, но и 
предпринимателя Владимира Богатырева. По версии следствия, первый как бенефициар 
ООО "ПИК "Создание"", а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты 
налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного 
из основных активов Константина Григоришина "Запорожтрансформатор". К 2014 году 
ПИК "Создание" была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, 
как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году 
ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты 
налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила 
около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 
2008 году. В конце 2015 года Григоришин был объявлен в России в федеральный, а в 
апреле 2016 года и в международный розыск. Был наложен арест и на имущество 
предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой 
Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также 
коллекцию предметов искусства с картинами известных художников. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Антимонопольный комитет разрешил оформить вертодром  
Януковича на маму владельца “Донбассэнерго” 

26.11.2020 

АМКУ предоставил разрешение физлицу-резиденту США 
Любови Ефимовой, матери народного депутата Украины Максима 
Ефимова (в прошлом созыве входил во фракцию “Блок Петра 
Порошенко”, в нынешнем — в группу “Доверие”), приобрести долю 
в размере 100% уставного капитала Fineroad Business LLP (Кингтон, Англия). 

Как указывается в решении АМКУ, Любовь Ефимова 1 февраля 2019 г. приобрела 
100% уставного капитала Fineroad Business LLP без получения разрешения органов АМКУ, в 
связи чем на нее наложен штраф в размере 170 тыс. грн. Вместе с тем, АМКУ предоставил 
соответствующее разрешение на осуществление концентрации. При определении размера 
штрафа за совершение нарушения регулятором “учтено, что физическое лицо — гражданка 
США Ефимова Любовь Борисовна обратилась до начала рассмотрения дела о нарушении за 
получением разрешения на концентрацию”. Согласно решению, на момент совершения 
сделки компания Fineroad Business LLP была связана отношениями контроля с ООО 
“Амадеус Ко”, которое владеет конгрессно-выставочным центром (КВЦ) “Парковый” по ул. 
Парковая дорога, 16а в Киеве. Объект представлен зданием общей площадью 22 тыс. кв. м с 
подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными зданиями. 
По данным АМКУ, выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов 
хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 составила 2,1 млрд 
грн. В феврале 2019 г. на то время нардеп Максим Ефимов (”Блок Петра Порошенко”) 
признал причастность к покупке фирмы “Амадеус КО”, владеющей конгрессно-
выставочным центром “Парковый” в Киеве, который известен, как “вертолетная площадка 
Януковича”. В начале февраля 2019 года компанию “Амадеус КО” официально оформили на 
маму депутата. Отметим, что в тот же день Голосеевский районный суд Киева по просьбе 
адвоката “Амадеус КО” снял арест с земельных участков и зданий КВЦ “Парковый”, 
наложенный в рамках уголовного производствв от 1 ноября 2016 года. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
У Москві засудили ексголову  

"Нафтогазу" Бакая 
27.11.2020 

Суд засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно (з 
випробувальним терміном 4 роки) колишнього голову і одного із 
засновників НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая за особливо 
велике шахрайство. Про це повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі 
Басманного суду Москви. 

Бакай був затриманий в Москві в жовтні 2017 року і поміщений під варту. Згодом 
запобіжний захід йому було змінено на домашній арешт. Слідство звинуватило Бакая в 
розкраданні 12 млн доларів у Metalloinvest Limited, отриманих в рамках договору позики від 
імені ТОВ "Індустріальна група "Російський ведмідь". У МВС Росії, коментуючи справу 
Бакая, називали суму в 630 млн руб. Зазначається, що Бакай має громадянства Росії, 
України і Греції. З 1997 року по 2000 рік був позаштатним радником президента Леоніда 
Кучми. У 2003-2004 роках очолював Державне управління справами. Фігурував в ряді 
кримінальних справ, які розслідували українські правоохоронні органи. У 2005 році МВС 
України оголосило його в розшук у справі про зловживання повноваженнями. У 2010 році 
за рішенням суду в Києві всі кримінальні справи проти Бакая були припинені. 
 

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

Читайте також: Що потрібно знати про 
Бакая, заарештованого в Росії >>> 

 
НАБУ та САП завершили розслідування справу щодо  

$ 5 млн хабара від Злочевського 
01.12.2020 

Прокурори САП ухвалили рішення про завершення 
досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у 
справі про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ. Про це 
повідомляє пресслужба САП. 

Як відомо, НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру в організації 
надання $5 млн неправомірної вигоди їхнім керівникам за закриття справи про 
заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком, де підозрюваним є й 
ексміністр екології. Пізніше його викликали на допит, а через неявку оголосили в розшук. 
Після цього Злочевського заочно взяли під варту. Нагадаємо, НАБУ затримало трьох осіб за 
підозрою в дачі хабаря Холодницькому і директору Бюро Артему Ситнику в розмірі 5 млн 
доларів. За версією слідства, зазначені особи намагалися підкупити керівників 
антикорупційних органів, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому 
повідомлено про підозру Злочевському. Йдеться про справу заволодіння коштами 
стабілізаційного кредиту Нацбанку України, виданого підконтрольному Сергію Курченку 
Реал банку, і легалізації цих коштів. Спочатку ВАКС взяв під варту колишнього менеджера 
Burisma Group Андрія Кічу з альтернативою 40 млн грн застави, які за нього внесли. Також 
суд заарештував першого заступника начальника київської податкової Миколу Ільяшенка 
із заставою в 84 млн грн. Крім того, ВАКС відправив до СІЗО Мазурову, встановивши їй 
альтернативою аж 120 млн грн застави. Нещодавно за неї теж внесли заставу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами slovoidilo.ua 

 
НАБУ закрыло дело о вилле Арсена  

Авакова в Италии 
02.12.2020 

В связи с отменой уголовной ответственности за 
недостоверное декларирование НАБУ закрыло дело в отношении 
министра внутренних дел Арсена Авакова.  

Досудебное расследование окончательно прекращено по эпизоду о лжи в е-
декларациях за 2018 и 2019 годы. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ со ссылкой на 
Центр противодействия коррупции. По данным ЦПК, Аваков не внес в декларации виллу в 
Италии стоимостью 3,3 млн евро, которую получил через свою компанию в октябре 2017 
года. Кроме того, в течение 2015?2018 годов Аваков «забыл» задекларировать доходы от 
процентов, начисляемых банками. Детективы НАБУ также проверяли другие разногласия в 
декларациях, включая доходы жены Авакова и две кипрские компании, которые исчезли из 
декларации за 2018 г. Все это могло быть основанием для привлечения к ответственности 
за недостоверное декларирование. Согласно расследованию проекта Наші Гроші, Арсен 
Аваков в 2017 году купил виллу на итальянском побережье Средиземного моря через 
фирму Ferdico S.R.L. Вилла в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео в регионе Лацио 
насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 кв. м. Напомним, Конституционный суд 
отменил ст. 366?1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных 
данных в декларацию, чем поставил под угрозу безвизовый режим с ЕС, международную 
финансовую помощь и евроинтеграционное направление Украины. Скандальное решение 
КСУ принял по представлению 47 народных депутатов от партии Оппозиционная 
платформа — За жизнь и депутатской группы За будущее. В НАПК заявили, что судьи 
приняли решение в собственных интересах. …  

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

 

Буду возвращать УкрБуд: Как Максим Микитась  
вышел из СИЗО и чего ждать дальше? 

03.12.2020 

Экс-президент УкрБуда вышел из СИЗО и хочет вернуть себе 
бизнес. В компании это называют плоской шуткой. Но все серьезно… 
Об этом сообщает корреспондент LIGA.net Диана Манучарян. 

 
 

Максим Микитась, народный депутат прошлого созыва и экс-президент корпорации 
Укрбуд Девелопмент, которого подозревают в хищении 81 млн госсредств, 2 декабря 
возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный 
домашний арест. С бизнесмена также взыскали залог в 30 млн грн, и наложили арест на 
имущество стоимостью более 300 млн грн. Как он оказался под арестом и почему его выход 
оказался неприятной неожиданностью для Офиса президента.  

 

Квартирный вопрос. Экс-нардепа Микитася обвиняют в махинациях с "квартирами 
для Национальной гвардии", в результате которых убыток государства составил 81 млн 
гривень. Еще в 2000-х Нацгвардия и Укрбуд Девелопмент заключили соглашение: на 
территории бывшей военной части площадью около 1 га в самом сердце Киева на Печерске 
должны были возвести жилой комплекс. Взамен компания Укрбуд должна была выделить 
Нацгвардии 50 квартир и 30 паркомест в этом ЖК. Но в 2016-м в договор внесли 
дополнительные условия. Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в 
обмен на 65 квартир в доме, который Укрбуд строила на окраине Киева возле станции 
метро "Красный хутор". Цена этих квартир, по данным НАБУ и САП, была на 81,6 млн грн 
меньше. В конце октября 2019-го Апелляционная палата Высшего антикоррсуда 
арестовала Микитася. После этого экс-нардеп несколько раз выходил под залог. После 
одного из таких "выходов", Микитась совершил неудачную попытку улететь в Лондон, но 
правоохранители сняли его с рейса перед вылетом самолета. В комментарии LIGA.net 
адвокат Микитася Александр Лысак уверял, что его клиент получил разрешение на вылет 
по состоянию здоровья от НАБУ и САП, которое впоследствии, по неизвестным ему 
причинам, отменили. В НАБУ ситуацию до сих пор не прокомментировали.  

 

Банкротство Укрбуда и 13 000 обманутых вкладчиков. После ареста Микитася 
проблемы настигли и его компанию Укрбуд Девелопмент. Укрбуд - один из самых больших 
застройщиков Киева – работал под "оболочкой" одноименного государственного концерна, 
но девелоперским бизнесом занималась частная компания Укрбуд Девелопмент, которой 
владел Микитась. У государства там была лишь незначительная доля. Компания строила 
жилые комплексы, к 2019-му в ее портфеле насчитывалось около 50 ЖК в столице, из 
которых 22 – на этапе строительства. Проблемы на стройках Укрбуд Девелопмент 
появились летом 2019-го, компания начала переносить сроки введения в эксплуатацию на 
год и больше. Уже в декабре 2019-го Укрбуд Девелопмент объявил себя банкротом ? 
достраивать 22 ЖК он не мог. В чем причина краха? К лету 2019-го дыра в оборотных 
средствах Укрбуда выросла до 1,5-2 млрд грн. Менеджмент компании обвиняет в 
случившемся Микитася, якобы он выводил деньги из корпорации на покупку других 
бизнесов, финансирование своей политической карьеры и жизни на широкую ногу. Сам 
бизнесмен обвиняет во всем менеджмент, мол, пока он был в политике, они вывели деньги. 
Заложниками ситуации оказались 13 000 инвесторов. После многочисленных акций 
протеста под стенами Офиса президента, в ситуацию вмешался Президент Зеленский. 
Компанию Киевгорстрой почти заставили взяться за достройку домов Укрбуда. 
Киевгорстрой принял 17 объектов Укрбуда из 22. Три из них уже введены в эксплуатацию.  

 

Большая игра. Микитась вышел на свободу и сразу оказался в центре нового 
скандала, который разгорелся между НАБУ и ГПУ. Экс-депутат пошел на сделку со 
следствием. Микитась дал показания против нынешнего замглавы Офиса президента Олега 
Татарова и ряда других известных людей. Татаров во времена президентства Виктора 
Януковича работал начальником Главного следственного управления МВД, в связи с чем 
попал под люстрацию. После этого в 2014-м он пришел в Укрбуд, где три года возглавлял 
правовой департамент компании. "После бегства Януковича и увольнения Татарова из 
органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. В Укрбуде он решал вопросы с 
различными госорганами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других 
услуг экс-окружению Януковича", – написал в facebook Микитась. Татаров якобы дал 
поручение сотруднице Укрбуда оформить паркоместа на замдиректора Госэкспертного 
центра МВД Константин Дубоноса, следует из материалов НАБУ. Именно из-за действий 
Олега Татарова он лишился контроля над активами Укрбуда, считает сам Микитась. С 
августа 2020-го Татаров перешел в Офис президента. Там он отвечает за взаимодействие с 
правоохранительными органами, преимущественно, ГБР и Офисом генпрокурора. 
Задержание замглавы Офиса президента Татарова планировалось утром 2 декабря, 
рассказал LIGA.net собеседник в НАБУ. По информации ведомства, задержание сорвала 
ставленница Слуги народа генпрокурор Ирина Венедиктова, которая отстранила группу 
прокуроров в деле по Татарову, чем заблокировала работу НАБУ.  

 

Микитась строит планы >>>                                          © Диана Манучарян, корреспондент LIGA.net  

 

По материалам biz.liga.net 
 
 

Суд в Лондоне открыл дело о банкротстве  
украинского олигарха Тищенко 

07.12.2020 

Суд в Лондоне открыл дело о банкротстве украинского 
олигарха Сергея Тищенко. Об этом сообщила пресс-служба 
юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", передают Українськi 
Новини.   

 
"В отношении украинского бизнесмена Сергея Тищенко открыто дело о банкротстве 

на территории Великобритании и Северной Ирландии. Судебное заседание в рамках 
данного дела состоится 4 января 2021 в Лондоне", - говорится в сообщении. Указывается, 
юрфирма "Ильяшев и партнеры" представляет интересы ряда кредиторов экс-банкира. 
Отмечается, что в 2019 Тищенко стал первым физлицом в Украине, в отношении которого 
было открыто производство по делу в личной неплатежеспособности. "Тищенко получил 
английский паспорт, большую часть времени проводит в Великобритании, поэтому мы и 
обратились в английский суд. При этом процедура банкротства в Великобритании на 
сегодня намного эффективнее украинской и позволяет через процедуру "прорывания 
корпоративной вуали" изымать активы, оформленный на подставных лиц и оффшорные 
компании", - заявил старший партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.  
Кроме того, главным управлением Национальной полиции в Киеве осуществляется 
досудебное расследование уголовного производства № 12019100000001072, внесенного в 
Единый реестр досудебных расследований по факту завладению Сергеем Тищенко чужим 
имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) по ч. 4 ст. 190 
УК. Также в юрфирме подчеркнули, что широкую известность бенефициар 
обанкротившегося Фортуна-банка Сергей Тищенко приобрел осенью в 2014, когда 
госпредприятие "Укртранснефтепродукт" на основании судебного решения передало его 
компании нефтепродукты Сергея Курченко, арестованные в рамках уголовного дела.  Как 
сообщали Українські Новини, 26 января Национальный банк признал неплатежеспособным 
Фортуна-банк, а 21 февраля было решено ликвидировать банк. Банк контролировался 
владельцем группы компаний "Фактор" Сергеем Тищенко. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 
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Нацбанк признал банковскую группу  
Ярославского 

07.12.2020 

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую 
группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой 
банковской группы – АО "Банк Кредит Днепр". Об этом пишет 
biz.censor.net 

Как сообщает пресс-служба регулятора, в состав банковской группы вошли АО "Банк 
Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент 
менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ПАО ЗНВКИФ "Смарт 
Капитал". Контроллером банковской группы является Александр Ярославский. Как 
отмечается в сообщении, "Кредит Днепр" стала 26-й признанной НБУ банковской группой. 
Как сообщалось, бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного 
капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука. По данным 
отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году 
составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн. 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов 
банк "Кредит Днепр" занимал 21 место (12,94 млрд грн) среди 75 действующих банков. 

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

 
 

Антикоррупционный суд оставил в силе меру  
пресечения Гладковскому 

08.12.2020 

Высший антикоррупционный суд Украины не изменил 
меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО. 
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает biz.censor.net 

"Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда 
оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя 
секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения", - 
сообщает ВАКС. Постановление обжалованию не подлежит. Полный ее текст будет 
объявлен 11 декабря 2020 в 15:15. ВАКС напоминает, что бывшего первого заместителя 
секретаря СНБО подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины. Как сообщалось, еще до победы Зеленского на выбора 
президента Украины команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші 
гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын 
Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 
2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали 
или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам. Авторы 
расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, 
который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, 
экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а 
также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В ответ 
Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря 
СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности. Сам Игорь 
Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его 
авторов. В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные 
журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными 
предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали 
информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже 
открытых в 2015-16 годах. О расследованиях закупок запчастей неизвестного 
происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали 
Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году. В августе 2018 года 
"Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора 
госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого 
НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых. 

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

 
 

 Компания Коломойского в США объявила дефолт  
по кредиту на $18,5 млн 

08.12.2020 

Американская компания Optima 55 Public Square, связанная 
с олигархом Игорем Коломойским, не выполнила свои 
обязательства по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge 
Lending of Cleveland. Долг кредитору составляет $14,5 млн, 
сообщает портал Cleveland со ссылкой на решение суда общей 
юрисдикции округа Кайахога. 

Решение было вынесено в ходе расследования федеральными властями дела Игоря 
Коломойского и связанных с ним лиц. Их подозревают в отмывании десятков миллионов 
долларов через покупку недвижимости в США через ряд предприятий. В этом случае речь 
идет о небоскребе в центре Кливленда 55 Building Public Square. Согласно судебным 
документам и налоговым отчетам округа, Optima не выплатила в срок $340 000 налогов на 
недвижимость, основной платеж в размере $500 000, подлежащий выплате в августе, и 
ежемесячные выплаты процентов с сентября. Кредитный договор на небоскреб 55 Building 
Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали 
его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова. "Он помогал приобретать и 
управлять бизнес-империей украинских олигархов в Соединенных Штатах, которая 
включала ферросплавные компании и холдинги недвижимости в Огайо, Флориде, Кентукки 
и Западной Вирджинии", – говорится в судебных документах. В документах, поданных 
федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, 
говорится, что Коломойский и его соратники якобы использовали незаконно присвоенные 
деньги из украинского банка для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой 
собственности в Кливленде. Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была 
одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей 
принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в 
Кливленде составляли более $100 млн. Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 
году за $34 млн. Сейчас его стоимость оценивается в $20 млн. В апреле 2019 года издание 
The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. 
Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в 
отмывании денег. А 4 августа ФБР пришло с обыском в бизнес-центр One Cleveland Center, 
который принадлежит компании Optima. 

Читать полностью >>> 
По материалам finance.liga.net 
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Розтрата у банку Жеваго: арештоване  
майно передали до АРМА 

09.12.2020 

Офіс генпрокурора України передав в управління Агентства з 
розшуку та менеджменту активів арештоване майно у провадженні 
щодо розтрати коштів АТ Банк "Фінанси та Кредит" на суму понад 2,5 
млрд гривень. 

До переданих активів увійшли оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні 
приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу 
загальною площею понад 22 тис м кв. У разі ухвалення судового рішення про конфіскацію, 
активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до держбюджету. 
Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарному власникові банку. Повідомляється, 
що мова йде про корпоративні права, гроші та 26 об’єктів нерухомості. Усе це передали до 
АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Слідство встановило, що 
офшорна компанія, пов’язана із кінцевим бенефіціарним власником банку, у період 2007-
2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між українським банком та 
іноземними банками уклали договори застави на суму понад $113 млн. Цими договорами 
український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на 
кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. У 2015 р. через невиконання 
зобов’язань офшорною компанією, за кредитними договорами іноземні банки стягнули з 
рахунків українського банку близько $113 млн., що на той час еквівалентно 2,5 млрд грн. Це 
вплинуло на ліквідність банку і призвело до процедури ліквідації фінустанови. У рамках 
кримінального провадження повідомлено про підозру 8 особам: кінцевому бенефіціарному 
власникові, голові правління банку та керівництву фінустанови. Наразі триває процес з 
виявлення та передачі в АРМА активів осіб, причетних до кримінального правопорушення. 
Як відомо, бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит" є Костянтин Жеваго. Він був депутатом 
Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) та як 
самовисуванець. У 2019 р. балотувався до парламенту в Горішніх Плавнях (150-й округ), але 
програв "слузі народу" Олексію Мовчану. Жеваго підозрюють у причетності до схеми з 
розтрати та легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит". 27 вересня 2019 р. 
Держбюро розслідувань заочно вручило підозру Жеваго, бо він не прийшов на допит. 9 
жовтня 2019 р. директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу у Києві 
повідомив, що колишнього народного депутата Костянтина Жеваго оголосили в розшук по 
Україні і планують оголосити у міжнародний розшук за провадженням, яке розслідує ДБР. 

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

 
Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу  

генпрокурора як спробу саботажу 
10.12.2020 

У НАБУ відповіли на позицію Офісу генпрокурора щодо причин 
відмови погодження екстрадиції ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега 
Бахматюка, розцінивши дії "окремих осіб в ОГП як спробу саботувати 
розслідування особливого тяжкого злочину". 

"Офіс генепрокурора пояснив, чому відмовляється погоджувати екстрадицію 
колишнього власника "ВіЕйБі Банку", якого НАБУ та САП підозрюють в заволодінні 1,2 
млрд грн кредиту, наданого НБУ. Ключовий аргумент - НАБУ нібито порушило норми 
національного та міжнародного законодавства у процесі розслідування. Це не відповідає 
дійсності. Ми розцінюємо такі дії окремих осіб в ОГП як спробу саботувати розслідування 
особливого тяжкого злочину", - підкреслили в НАБУ. У відомстві зазначили, що двічі 
звертались до Офісу генпрокурора із клопотанням про екстрадицію ексвласника "ВіЕйБі 
Банку" та двічі "від ОГП отримали відмову з грубим порушенням строків". "Перший пакет 
документів НАБУ скерувало до ОГП 18.06.2020. Попри те, що закон відводить 5 днів на 
ухвалення рішення, про нього ми дізналися лише за місяць потому. Причина відмови - 
формальна: є рішення Печерського суду райсуду Києва, яким скасовано постанову про 
відновлення розслідування у справі "ВіЕйБі Банку". При цьому ОГП достеменно відомо, що 
ухвала винесена з порушенням підсудності і на момент відповіді перебувала на розгляді в 
Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, яка згодом її скасувала. Однак, крім цієї 
формальної причини, у відмові жодних зауважень по суті наданих документів немає", - 
заявили в НАБУ. У бюро додали, що після того, як колегія суддів Апеляційної палати ВАКС 
29.07.2020 скасувала рішення слідчого судді Печерського райсуду, який фактично 
зобов’язав генпрокурора закрити "справу ВіЕйБі Банку", 14.08.2020 знову надіслали ОГП 
той самий пакет документів для початку екстрадиції. "Цього разу відмову від ОГП 
доводиться чекати вже три місяці. Однак, аргументація вже інша. По-перше, департамент 
міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву чинне рішення суду, що 
взагалі не є компетенцією ОГП. Йдеться про ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 28.05.2020, 
якою ексвласнику "ВіЕйБі Банку" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
(наявність рішення суду про тримання особи під вартою є обов’язковою вимогою до запиту 
про екстрадицію). Ця ухвала ніким не оскаржувалася і є чинною до цього часу. Фактично, ми 
є свідками вибіркової оцінки з боку ОГП рішень суду: одні — виконує безапеляційно, а 
іншими - просто нехтує", - підкреслюють в НАБУ. Там також додають, що згаданий 
департамент надав власну оцінку законності процесуальних дій детективів у 
кримінальному провадженні. "Хоча, за законом, це - компетенція прокурорів САП та ВАКС і 
вони визнали дії детективів законними. Однак, в ОГП зважили по-іншому й, у підсумку, 
відмовили НАБУ в екстрадиції особи, підозрюваній у вчиненні особливо тяжкого злочину. 
НАБУ категорично не погоджується з таким діями департаменту міжнародно-правового 
співробітництва ОГП, у зв’язку з чим 08.12.2020 скерувало дисциплінарну скаргу на дії його 
керівника", - наголосили у відомстві. Наразі наявні всі законні підстави для початку 
екстрадиції в Україну колишнього власника "ВіЕйБі Банку". Раніше в Офісі генпрокурора у 
відповідь на запит "Радіо Свобода" пояснили відмову НАБУ в підписанні клопотання про 
екстрадицію з Австрії в Україну Бахматюка наявністю "процесуальних порушень". 
 

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

Читайте також: Бахматюк про те, як світову 
економіку заливають грошима і що буде з Україною >>> 

 
Венедиктова відкрила справу проти  

нардепа Новинського 
10.12.2020 

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила 
кримінальне провадження проти депутата Верховної ради Вадима 
Новинського (позафракційний). Кримінальне провадження відкрито 
24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва. 

"Досудове розслідування в зазначеному виробництві здійснюється територіальним 
управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві", - сказано у відповіді 
Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна. Заяву до суду з проханням відкрити справу 
проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно 
заволодів майно мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним 
майном "Укрексімбанку". У вересні 2019 року Верховна рада скасувала депутатську 
недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки 
генеральний прокурор. Нагадаємо, раніше в Генеральній прокуратурі також розслідували 
справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного 
позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. При цьому Новинський у справі 
проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили. 
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Спадщина Януковича: куди поділися  
особняки та угіддя 

22.12.2020 

Від епохи Віктора Януковича українцям дісталася не тільки 
розорена скарбниця, розвалена армія і окупований Крим, але ще і 
шикарне майно: десятки особняків, тисячі гектарів 
"приватизованих" лісових угідь, квартири і бізнес людей, які 
входили в найближче оточення президента. 

Є навіть цілі медіа-холдинги, які зараз формально належать державі, а фактично 
опинилися в руках олігархів. Минуло майже сім років, а держава так і не змогло повернути 
навіть половини цих багатств. 

Лувр Юри "Єнакіївського" під Києвом. Юрій Іванющенко - один з найвідоміших 
"смотрящих" і "гаманців" Сім'ї Януковича. Після зміни влади в Україні на рахунках 
"Єнакіївського" в Швейцарії знайшлася найбільша серед наближених до екс-президенту 
осіб сума грошей невідомого походження, таємно виведених з України - 72 мільйони 
швейцарських франків. Однак це була лише частина багатств, які чи то належали 
Іванющенко, то чи просто перебували у нього "до запитання" згори. Мабуть, що 
найвідоміший його актив - палацовий комплекс на 10 000 квадратних метрів на Жуковому 
острові. Також там є декілька невеликих озер, ліс, кілька будинків поменше, сауна, яка за 
стилем нагадує знаменитий будинок Януковича в Межигір'ї і багато іншого. Якщо хтось 
думає, що Іванющенко кинув будівництво відразу після перемоги євромайдану, то він 
помиляється. На відео, знятому в 2015 році, було добре видно, що роботи по озелененню 
території (на секундочку - 40 гектарів) вже за часів правління Петра Порошенка йшли 
повним ходом. Кажуть, спочатку цей палац будувався для потреб Януковича і його рідні, 
проте після 2014 року Іванющенко вирішив залишити майно собі - чи то самовільно, чи то 
зі схвалення колишнього патрона, якому ця нерухомість вже явно не знадобиться. Зараз 
будинок, який оцінюється, як мінімум, в 220 млн гривень, залишається у фактичній 
власності Іванющенко, хоча за паперами його реальним власником давно є третя особа. 
Генеральна прокуратура ще з часів Юрія Луценка лише розводить руками і киває на 
недостатність доказів, хоча в їх пошуку українським правоохоронцям навіть допомагали 
колеги з американських спецслужб, які вже точно вміють відновити весь ланцюжок 
власників - користі це не принесло. Ні з Іванющенко, ні з іншими втікачами 
представниками "Партії регіонів". "За часів Порошенко ці розслідування були благополучно 
поховані, ніяких рухів тіла практично не було. Відбувалися дивні речі: арешти знімалися на 
кілька днів або навіть годин і гроші благополучно виводилися. Тобто можна припустити, 
що була певна зацікавленість. Звичайно, по закінченню такої кількості часу такі справи 
малоперспективні ", - сказав політичний експерт Міжнародного центру перспективних 
досліджень Ігор Петренко. "Я не вірю в байку Генеральної прокуратури про відсутність 
доказів, і знаю, що докази в деяких справах були вичерпними. Зокрема, за колишніми 
членами " Партії регіонів "Андрієм і Сергієм Клюєвим працювали фінансові розвідки США, 
України, Швейцарії, Австрії та Ліхтенштейну" , - зазначає виконавчий директор Центру 
протидії корупції Дар'я Каленюк. 

З мільярдів Януковича повернули тільки частину, але конфіскували квартиру. 
Мільярди Віктора Януковича вже стали практично таким самим міфом, як і вкрадене 
"золото Компартії". І схоже, що шансів повернути їх В України з кожним роком все менше. 
Так, якусь їх частину все ж вдалося витягнути з заплутаноЇ мережі офшорів і підставних 
фірм: у 2017 році до держбюджету впало 1,7 млрд доларів, ще 3 млн доларів прийшли в 
2019 році. І це при тому, що після його втечі суми називалися набагато більш вагомі: 
говорили, що з України вивели практично її річний бюджет - тобто кілька десятків 
мільярдів доларів. Де ж вони? Загубилися в десятках компаній і заплутаних схемах, частина 
заблокована на рахунках банків іноземних держав, які не поспішають віддавати їх, чекаючи 
від українських правоохоронців вагоміших аргументів, але з ними якось не складається. 
Зате Україні вдалося повернути цілу квартиру Януковича в елітному комплексі на Оболоні, 
яка належала його цивільній дружині Любові Полежай. Як розповіли в Агентстві з розшуку 
та менеджменту активів (АРМА), її відремонтували і тепер здають в оренду за 37 тисяч 
гривень на місяць. Вагоме досягнення за сім років роботи.  

Угіддя "Ярик" під Києвом теж не повернули. Ще один символ минулої від нас 
епохи - 31 тисяч гектарів мисливських угідь під Києвом, які за часів Януковича передали в 
розпорядження приватного клубу "Ярик". Ці землі перейшли в приватні руки в лютому 
2012 р., а забирали їх у військових. Точніше в Мінобороні самі від них відмовилися, оскільки 
їх про це попросили вельми впливові на той момент люди. Операцію оформили на 49 років. 
Одним із співзасновників був бізнесмен Артур Ростомьян, який також фігурував у 
документах на будинок Януковича на Оболоні. Також співвласниками були генерал-майор 
Василь Сапко (має найбільшу частку) і екс-депутат Київської облради Володимир Забіла. У 
2014 році прокуратура спробувала оскаржити законність передачі земельних угідь, які за 
площею рівні приблизно половині Києва і навіть зуміла виграти в Госпсуді Києва. Однак 
кілька місяців потому Вищий господарський суд повернув все "на свої місця" - величезна 
територія все ще знаходиться в повному розпорядженні людей, близьких до Януковича.  

Чи є шанс повернути награбоване і що з ним буде далі? Ще в 2015 році в Україні 
було створено ціле Агентство по розшуку і менеджменту активів (АРМА). Втім, помітна 
вивіска приховує вельми бліду суть - фактично АРМА не займається пошуком активів, а 
лише розпоряджається вже повернутих державі добром. І іноді робить це вельми підозріло. 
Наприклад, у вересні 2020 року Агентство провело конкурс з вибору нового керівника 
медіа-холдингом UMH, який належав олігархові Сергію Курченко (його теж зараховували до 
"гаманцях" сім'ї Януковича). UMH - один з провідних медіа-холдингів країни за інтернет-
охопленням, а до його складу входять десятки радіостанцій та інтернет-видань. Зрозуміло, 
боротьба за такий ласий шматок розгорнулася досить жорстка. Адже фокус полягає в тому, 
щоб держава його не продавала, а просто здавала в оренду. Не дивно, що поборотися за 
UMH вирішили найбільші гравці ринку - "1 + 1 Media" (Ігор Коломойський), "Медіа Група 
Україна" Ріната Ахметова і "Видавництво" Український Медіа Дім ", яке пов'язували з самим 
Курченко. Конкурс кілька разів відкладався через спільні звинувачення учасників. В 
результаті, "1 + 1 Media" виграв конкурс, хоча запитань до прозорості його проведення 
виникла маса. Хто виграв від цього рішення АРМи? Точно не держава, яке де-факто буде 
отримувати від цієї "оренди" аж близько 5 мільйонів гривень в місяць, хоча в 2013 році, 
коли Курченко купував холдинг у екс-глави Адміністрації президента Петра Порошенка 
Бориса Ложкіна, вартість цього активу становила понад 400 мільйонів доларів. З іншими 
активами справи йдуть ще складніше. "Звісно, нинішня влада могла б реанімувати 
розслідування з пошуку активів Януковича, щоб зіграти на контрасті з попередниками і 
поповнити держбюджет. Питання в тому - можуть вони це зробити чи ні, якщо врахувати, 
скільки часу спливло і доля доказів невідома. Але поки до цього не дійшли, оскільки ми 
бачимо, що в правоохоронних органах твориться бардак - то вони реформуються, то 
воюють між собою. До реальних зрушень справа не дійшла. А якщо врахувати низький 
прогрес розслідування справ проти Порошенка, то сподіватися на прогрес в цьому 
напрямку особливо сенсу немає ", - не приховує песимізму експерт Ігор Петренко. Чи може 
Україна розраховувати на повернення і інших засобів Януковича? Схоже, що з кожним 
роком шансів на це все менше, а "результат" у вигляді 1,7 млрд доларів викликає лише 
сумну посмішку - цього занадто мало, щоб вважати успіхом. І ще сумніше те, що після зміни 
влади в Україні нічого в цьому напрямку не змінилося. Хоча для Зе-команди, можливо, саме 
повернення в державну власність майна, що втік з України президента і його оточення 
стало б серйозною демонстрацією того, що нинішня влада все-таки здатна бути 
справедливою. Адже один з таких "будиночків" як у Іванющенка, легко можна було б 
переробити в реабілітаційний центр для наших військових або в лікарню. Було б бажання... 
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Millstone & Co має намір інвестувати в альтернативну  
енергетику та банківський бізнес 

12.11.2020 

Приватна інвестиційна компанія Millstone & Co має намір інвестувати 
в альтернативну енергетику і банківський бізнес. Про це повідомив в 
інтерв'ю Українським Новинам керівник Millstone & Co Михайло Жернов. 

"Коли почався коронавірус, ми вирішили, що зробимо акцент на вже робочих 
проєктах в Україні, які потребують дофінансування. Ми розширимо свою присутність в 
проєкті перероблення сміття в Києві, зайдемо в видобуток газу, про що я вже говорив. 
Також швидше за все Millstone візьме участь в проєкті по альтернативній енергетиці 
(виробництво теплової та електричної енергії з біомаси) з партнером, який має досвід, але 
через кризу йому не вистачає фінансування. Ми на фінальній стадії підписання і до кінця 
року зуміємо оголосити про цю угоду ", - сказав він. При цьому бізнесмен відзначив, що 
компанія також знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо інжинірингової компанії 
з розробки та виробництва освітлювальних проєктів. Це міжнародна компанія з 
американським капіталом, вона давно працює в Україні. "Раніше ми брали участь у 
фінансуванні їх проєктів, але нам так сподобалося, що ми збираємося виття ти до них в 
капітал. Ще з минулого року хочемо увійти в український банк, мало не уклали 
перспективну угоду на початку року, але вона зірвалася з не залежних від нас обставин. 
Восени почали переговори з іншими потенційними об'єктами. В цьому році навряд чи 
встигнемо, розраховуємо на 2021, але нам цікаво, оскільки маємо велику експертизу в 
банківському секторі, розуміємо, що потрібно робити з банками в Україні ", - підкреслив 
Жернов. Він додав, що проєкт по літію стоїть на паузі, поки не буде зрозуміло, як буде 
рухатися держава. "Розглядаємо літієві проєкти в Європі. Оскільки ми розбираємося в 
цьому ринку і розуміємо його великий потенціал, то спробуємо себе реалізувати в 
європейських проєктах. Український буде стояти на паузі до тих пір, поки ми не зрозуміємо 
чітку дорожню карту з державою. Якщо буде рух - розморозимо і будемо розвивати. Ми 
максимально постараємося, щоб він вийшов повноцінним, і нам би не хотілося з нього 
виходити. Але поки я цієї дорожньої карти не бачу ", - підсумував Жернов. 
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Предприятия группы "ТАС" выпустили облигации  

почти на 2 млрд грн 
24.11.2020 

Предприятия группы "ТАС" Сергея Тигипко с учетом ситуации на 
финансовом рынке решили выпустить корпоративные облигации на общую 
сумму 1 млрд 885 млн грн и EUR3 млн. 

"В этом году было принято решение выпустить новый для группы инструмент, 
который в данной рыночной ситуации имеет перспективы и может быть оптимальным, – 
корпоративные облигации", – сказал сообщил директор департамента международных 
проектов группы Роман Гороховских на Ukrainian CFO Forum 2020 в Киеве. "Появляется 
некий разрыв и некая возможность между ставками, по которым клиенты банков хотели 
бы размещаться, и ставками, по которым компании группы могут привлечь 
финансирование", – пояснил Гороховских, отвечающий в группе "ТАС" за привлечение 
внешнего финансирования. Он отметил, что с учетом наличия в группе "ТАС" предприятий 
из различных секторов, у потенциальных инвесторов есть достаточно хороший выбор и 
возможность с каждым инвестором согласовать индивидуальные условия и доходность. По 
мнению директора департамента, вероятные покупатели корпоративных облигаций 
предприятий группы "ТАС" – те, "кто знает нашего акционера и группу, кто размещает 
пассивы в банках группы". "Риски практически те же, так как владелец тот же, но 
доходность предприятия могут предложить выше", – отметил Гороховских. Он указал, что 
ООО "Центр финансовых решений" (ТМ Кредитмаркет) выпустило облигации на 425 млн 
грн, вторая на украинском рынке лизинговая компания ООО "УЛФ-Финанс" – на 500 млн 
грн, ЧАО "Днепровагонмаш" – на 200 млн грн, третий на рынке частный собственник 
вагонов-зерновозов ООО "ТАС-Логистик" – на 200 млн грн, ЧАО "Асфальтобетонный завод 
"Столичный" – на 160 млн грн, ТАСкомбанк – на 400 млн грн и один из крупнейших 
производителей соковых концентратов ООО "Соковый завод Кодымский" – на EUR3 млн. Он 
добавил, что над выпуском облигаций работает также входящий в группу агрохолдинг 
"ТАС-Агро". Представитель группы "ТАС" уточнил, что в среднем на выпуск облигаций 
предприятия потратили 3-4 месяца, что соизмеримо с временем на привлечение кредита. 
"Делали в основном закрытые выпуски, чтобы было меньше документации", – добавил он. 
Отвечая на вопрос, почему группа выбрала выпуск облигаций отдельными предприятиями, 
а не консолидированный, Гороховских пояснил, что структура активов группы достаточно 
"разношерстная", нет одного направления инвестиций и нет единой вертикальной 
интеграции между активами, которые приобретены. …. 

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

 
Марк Бурден приєднався до компанії Horizon Capital  

в якості Фінансового директора 
27.11.2020 

Компанія Horizon Capital рада повідомити, що Марк Бурден, FCMA, 
CGMA, MCIM, приєднався до Horizon Capital в якості Фінансового директора 
23 листопада 2020 року. 

Марк є уродженцем Великобританії з 25-річним досвідом роботи на вищих посадах з 
управління фінансами в Україні, в міжнародних та українських компаніях. До Horizon Capital 
він працював Фінансовим директором в компаніях Ciklum, Воля Кабель, UMC/МТС Україна 
та інших. Головною функцією пана Бурдена в Horizon Capital є надання стратегічних, 
фінансових та податкових консультацій вищому керівництву, інвестиційній команді, а 
також портфельним компаніям в рамках всебічної підтримки, що надає Horizon Capital 
компаніям, в які інвестують фонди під його управлінням. Пан Бурден відповідає за 
адміністрування фондів, взаємодіє з інвесторами та основними стейкхолдерами, відповідає 
за інформаційні системи та звітність, а також забезпечує суворе дотримання системи 
внутрішнього контролю. Марк захоплюється подорожами та авіа зйомкою, є завзятим 
гравцем в сквош і сприяє поширенню цього виду спорту в Україні. Відзначимо, Horizon 
Capital, провідна інвестиційна компанія у Центральній та Східній Європі, отримала нагороду 
2020 Private Equity International Operational Excellence Award  в регіоні Європи, Близького Сходу 
та Африки (EMEA) за угоду з компанією Purcari Wineries. Щорічна премія РЕІ Operational 
Excellence Award присуджується фондам прямих інвестицій, які досягнули визначних 
результатів у підтримці та розвитку своїх портфельних компаній. Претенденти з усього 
світу розглядаються  групою авторитетних незалежних суддів РЕІ, які обирають лише 12 
фіналістів з 3 регіонів: ЕМЕА (Європа, Близьких Схід та Африка), Americas (Північна та 
Південна Америка) та Asia-Pacific (Азіатсько-Тихоокеанський регіон). Перераховуючи 
здобутки Horizon Capital у підтримці Purcari Wineries, судді відмітили «бездоганну 
переорієнтацію бізнесу при збереженні стабільного росту компанії», а також згадали про 
складні виклики, з якими фонд успішно впорався. Для Horizon Capital ця премія стала 
першою нагородою у такій категорії. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Horizon Capital 
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Украинская Quarter Partners основала венчурный  
фонд QPDigital на $100 млн 

10.12.2020 

QPDigital - венчурный фонд от Quarter Partners будет инвестировать в 
стартапы в сферах: ИТ-логистика, цифровое здравоохранение, геймдев, 
блокчейн и искусственный интеллект (AI) 

Как сообщили представители фонда, QPDigital планирует инвестировать в стартапы 
на ранних стадиях: от предпосевного раунда до раунда А. Средний чек инвестиций в 
стартапы будет составлять $500 000. В обмен на инвестиции венчурный фонд собирается 
получать от 10% до 25% в зависимости от потребности стартапа в финансировании и его 
оценки, говорит представитель QPDigital. Чтобы получить инвестиции от фонда, стартап 
должен описать бизнес-модель, протестировать продукт на потенциальных потребителях 
и разработать дорожную карту минимум на два года, включая план выхода на другие 
рынки. При выборе стартапов фонд QPDigital будет ориентироваться на опыт, качество 
команды, наличие ценности продукта для потенциальных клиентов и на размер 
достижимого рынка. «Ключевая задача QPDigital – довести стартапы до раунда В с 
максимальной оценкой и устойчивой бизнес-моделью», — отметил Денис Вальвачев, CEO и 
управляющий партнер фонда QPDigital. Сообщается, что фонд уже проинвестировал $2,6 
млн в шесть украинских стартапов: ИИ-платформа Watched, медицинский онлайн-хаб 
Doc.UA, платформу WareTeka для продажи и аренды складов, сервис ABM Cloud по 
разработке и интеграции облачных решений; Racoon.Recovery — сертифицированное GDPR 
решение для реабилитации после травм; сервис для оптимизации работы с большими 
данными Datriсs. Среди инвесторов фонда QPDigital такие компании как Sigma Software, 
Startup Network, Lift99, Fedoriv Group и другие. Венчурный фонд QPDigital возглавил Денис 
Вальвачев. Семь лет он проработал управляющим директором в Сбербанке и отвечал за 
создание и развитие продуктов для VIP клиентов с общим объемом портфеля свыше $40 
млрд. До этого пять лет работал в инвестбанке «Тройка Диалог». Quarter Partners — это 
инвестиционная группа, которую создал украинский предприниматель Андрей Иванов в 
1992 году. История компании - крупные сделки по привлечению акционерного капитала, 
продажа бизнесов стратегическим инвесторам в металлургии, энергетике, недвижимости, 
FMCG и сельском хозяйстве на общую сумму более $5 млрд. Осовенный объем собственных 
инвестиций - $520 млн. 

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

 
ICU начала размещение "Фонда облигаций II"  

на 500 млн грн 
10.12.2020 

Компания ICU, управляющая созданным ЗНПИФ "Инвестиционный 
капитал – Фонд облигаций" начинает размещение нового ЗНПИФ 
"Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II" с размером 500 млн грн.  

"Снижение ставок по депозитам вынуждает инвесторов искать новые инвестицион-
ные решения", – приводится в сообщении группы комментарий управляющего 
локальными активами группы ICU в Украине Григория Овчаренко. По его словам, фонд 
облигаций предлагает консервативную стратегию инвестирования с вложением в 
государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов, а 
также депозиты; покупателями инвестсертификатов могут быть физические и 
юридические лица. "Минимально запланированной доходностью фонда является 
показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 
месяцев (UIRD). Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в 
валютные инструменты для повышения доходности в период роста девальвационных 
ожиданий", – говорится в сообщении. Запланированная дата закрытия – март 2027 года, 
минимальная сумма инвестиций – 100 тыс. грн, ежегодная плата за управление активами – 
1% от стоимости чистых активов (СЧА) с премией в 15% от превышения 12-мес. UIRD. ICU 
напоминает, что с 2006 по 2011 года компания управляла облигационным фондом ЗНПИФ 
"Инвестиционный капитал II", СЧА на один инвестсертификат которого за этот период 
увеличилась в 3,9 раза, а среднегодовая доходность составила 27%. ЗНПИФ 
"Инвестиционный капитал – Фонд облигаций", являющийся сейчас, по данным группы, 
наибольшим публичным фондом в Украине, был создан в 2011 г. и срок его деятельности 
прекратится в апреле 20221 года. Стоимость инвестсертификата фонда выросла в 10 раз, а 
среднегодовая доходность достигла 30,26%. Основанная в 2006 году специалистами из ING 
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги 
по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на 
рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в 
размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под 
управлением. Владельцы и партнеры группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
ЧБТР надав Новопечерській школі кредит EUR10 млн  

на нову будівлю в UNIT.City 
09.12.2020 

ЧБТР надав дев'ятирічний кредит EUR10 млн для однієї з провідних 
на ринку приватних шкіл Новопечерській школі для будівництва другої 
будівлі в Києві, яка розташовуватиметься в інноваційному парку UNIT.City. 

"Кредит дасть змогу школі, яка наразі працює практично на повну потужність, 
збільшити кількість учнів з 500 до 1200, одночасно надавши їм нові сучасні приміщення", - 
йдеться в повідомленні. Заснована Зоєю Литвин, керівником громадської організації 
"Освіторія", Новопечерська школа пропагує принципи рівних можливостей і підтримує 
програму стипендій для обдарованих учнів із малозабезпечених сімей. "Сучасна ефективна 
освіта має вирішальне значення для розвитку конкурентоспроможної економіки і 
безперервного зростання в наших країнах-членах. Тому цей проект має особливе значення 
для ЧБТР як банку розвитку", - наведено в повідомленні коментар президента банку 
Дмитра Панкіна. За його словами, нові школи користуються великим попитом і 
відіграватимуть важливу роль у розвитку людського капіталу в Україні протягом багатьох 
років. "Нова школа, розташована в UNIT.City, буде орієнтована на STEM і IT, сектори, які 
розвиватимуться найшвидше в майбутньому. Без сумніву, ми побудуємо найінноваційнішу 
українську школу, і це посилить потенціал цієї країни за рахунок нового покоління дітей", - 
зазначила Литвин. За її словами, надання такого кредиту є підтвердженням того, що досвід 
розробки навчальних закладів і проектів є професійним та успішним. "Проект будівництва 
школи в UNIT.City стане невід'ємним елементом екосистеми інноваційного парку і 
розширить можливості в освіті, пошуку й розвитку талантів, створенні нових продуктів, 
підходів та ідей", - прокоментував його партнер інноваційного парку UNIT.City Кирило 
Бондар. Він зазначив, що в UNIT.City, який цього року залучив кредит Європейського 
інвестбанку (ЄІБ) на EUR50 млн, розглядають співпрацю з такими банками розвитку як з 
довгостроковими партнерами, а не просто як джерела фінансування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Фондовый рынок в Украине может быть  
запущен в 2023 году 

16.11.2020 

Украинский международный финансовый центр (УМФЦ) со взносом 
государства и техподдержкой международных финансовых учреждений 
может быть запущен осенью 2023 года. 

"Наша целевая модель: создание полностью интегрированного финансового 
холдинга для осуществления торгов и расчетно-клиринговой деятельности под эгидой 
УМФЦ", – говорится в презентации концепции развития фондового рынка Украины, 
представленной премьер-министру Денису Шмыгалю и разработанный с участием 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно документу, в составе УМФЦ 
будет универсальная биржа для обслуживания как товарных рынков (спотовый рынок 
электроэнергии, газа и сельхозпродукции), так и рынков капитала (облигации, акции, 
финансовые и товарные деривативы). Второй основной составляющей УМФЦ является 
финансово-инфраструктурный холдинг, акционерами которого выступают государство, 
институциональные и частные инвесторы. По замыслу авторов он включает в себя 
центральный контрагент, центральный депозитарий и торговый репозиторий. В 
соответствии с презентацией, примерная целевая структура собственности – 49% у 
государства, 31% у стратегических частных инвесторов и 20% – у международных 
финансовых организаций. Важной частью проекта является создание арбитражного центра 
УМФЦ для снижения нынешних рисков украинской судебной системы, а также 
консультативного совета и бюро связей с инвесторами. Для реализации проекта УМФЦ и 
его практического запуска осенью 2023 года намечено, в частности, до конца этого года 
подписать меморандум с донорами, в начале следующего года принять законодательство о 
полномочиях регулятора и Арбитражном центре, а до конца следующего года – 
реформировать депозитарий и расчетно-клиринговую деятельность. "Громкий старт 2024-
2025 годах – первичное публичное размещение акций (IPO) Национального 
инвестиционного фонда, "Укрзализныци", "Укрпошты", энергокомпаний, Национального 
аграрного фонда, других компаний", – указано в презентации. Как сообщалось, концепция 
развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября на совещании по 
обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в 
Украине. Участие в нем приняли премьер, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID 
Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства. 
Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что создание инфраструктуры для 
развития фондового рынка в Украине может занять три года. В то же время на днях 
объединения профессиональных участников фондового рынка направили премьеру 
письмо, в котором просят правительство обнародовать эту концепцию, так как она не 
обсуждалась с украинской экспертной и профессиональной средой. В настоящее время 
государство контролирует Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр (РЦ). 
Доля Нацбанка Украины в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ – 25% акций. Крупными 
акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный 
фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – соответственно 
25% "минус" 1 акция и 9,9903%. 

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

 
 

Податківці викрили шахрайську схему  
на ринку цінних паперів 

23.11.2020 

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку 
цінних паперів на суму більше 21 млн гривень. Про це повідомляє прес-
служба відомства на своєму сайті. 

У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що 
низкою суб’єктів господарської діяльності проведені операції з  купівлі-продажу акцій в 
документарній формі. При цьому їх реєстрацію було скасовано ще в 2009 році рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За матеріалами аналітичного 
дослідження, зібраними управлінням  боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій обл.., вбачаються правопорушення за ознаками, 
передбаченими статтями 209, 212 КК України. Наразі ГУ ДФС у Запорізькій обл. вживаються 
заходи з порушення кримінального провадження  та зупинення обігу «сміттєвих» цінних 
паперів. Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для відповідного реагування. 

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

 
 

Нацдепозитарій планує у 3,3 раза підвищити базову 
 винагороду незалежним директорам 

27.11.2020 

Національний депозитарій України (НДУ, Київ) на позачергових 
зборах акціонерів 29 грудня цього року розгляне питання підвищення 
розміру базової винагороди членам наглядової ради. 

Як повідомляється на сайті НДУ, крім того, планується ввести додаткову винагороду 
незалежним директорам за виконання ними повноважень голови наглядової ради або голів 
комітетів наглядової ради, а також компенсації у разі понесених ними витрат у будь-яких 
спорах або провадженнях в органах держвлади, пов'язаних із виконанням членом 
наглядової ради своїх зобов'язань. Крім того, на затвердження зборів буде винесено нові 
редакції статуту НДУ, кодексу корпоративного управління та положення про правління. 
Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України 
(НКЦПФР), вона ухвалила рішення про скликання позачергових зборів акціонерів НДУ 23 
листопада. Як повідомлялося, новий склад наглядової ради Нацдепозитарію було обрано 
під час позачергових зборів акціонерів 4 серпня цього року, оскільки кількість незалежних 
членів скоротилася нижче допустимого мінімуму через припинення у червні повноважень 
голови ради, екс-міністра фінансів Ігоря Мітюкова за власним бажанням. Оновлена 
наглядова рада НДУ 24 вересня обрала своїм головою екс-міністра фінансів і екс-главу Ради 
нацбезпеки і оборони України незалежного директора Олександра Данилюка. Окрім 
Данилюка, незалежними директорами стали член ради директорів Ferrexpo, екс-урядовий 
уповноважений з питань держборгу Віталій Лісовенко, партнер Cornerstone Financial Group 
Віталій Мілентьєв, гендиректор "Авеллум Партнерс" Микола Стеценко та директор і 
партнер Nobles Володимир Якубовський. Однак Стеценко і Якубовський відмовилися 
розпочинати виконання повноважень членів наглядової ради, і 7 жовтня їх повноваження 
були припинені. Крім того, до наглядової ради НДУ входять два представники держави: 
заступник глави Нацбанку Юрій Гелетій і член НКЦПФР Олександр Панченко. Крупними 
акціонерами Нацдепозитарію є держава в особі НКЦПФР - 25%, пенсійний фонд НБУ - 
10,9399%, державні Ощадбанк та Укрексімбанк - відповідно 25% "мінус" 1 акція і 9,9903%. 
НДУ за підсумками дев'яти місяців 2020 року збільшив виручку на 8,3% - до 58,8 млн грн, 
чистий прибуток - на 89,5%, до 14,46 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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СБУ блокувала механізм привласнення коштів інвесторів  
під виглядом участі у біржових торгах 

04.12.2020 

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність 
угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи 
участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах. 

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє 
киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних 
установ. Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-
центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені 
трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнарод-
них фондових біржах. Спочатку "брокери" пропонували вкласти невеликі суми, щоб вклад-
ник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції. Зловмисники використовували 
спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних 
торгів нібито у режимі он-лайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, 
де повідомляли про «зростання» у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески. 
За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після 
рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство 
компанії. За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли 
вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США. Під час обшуків у 
кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне 
забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів. Тривають слідчі 
дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 
200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Викриття зловмисників проводилось 
спільно з Київською місцевою прокуратурою № 4. 

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

 
В ноябре объем торгов на ПФТС  

увеличился на 9% 
07.12.2020 

В ноябре объем торгов на ПФТС увеличился на 9% до 9 млрд грн по 
сравнению с октябрем текущего года (8,2 млрд гривен). Об этом говорится в 
сообщении биржи, передает stockworld.com.ua 

С начала года заключено 5 095 биржевых контракта на общую сумму 116,5 млрд 
гривен (107% от уровня аналогичного периода 2019 года). Доля ПФТС среди организаторов 
торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов в рыночных режимах 
торгов составила 95% (муниципальные облигации - 95%, акции - 60%). Доля ПФТС среди 
организаторов торгов ценными бумагами по объему заключенных контрактов во всех 
режимах торгов составила 38% (муниципальные облигации - 98%, гособлигации - 37%, 
корпоративные облигации - 58%, акции - 33%). В ноябре 40 участников торгов на ПФТС 
заключали соглашения с 53 выпусками ценных бумаг (гособлигации - 41, акции - 6, 
муниципальные облигации - 4, корпоративные облигации - 2). По состоянию на 30 ноября 
количество членов фондовой биржи ПФТС, допущенных к торгам, составляло 55. 

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

 
Уряд затвердив перелік із 49  

фондових бірж 
16.12.2020 

Кабінет міністрів затвердив перелік фондових бірж та вимоги до 
визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в 
обігу на зазначеній фондовій біржі. 

Відповідне рішення схвалене на засіданні уряду 16 грудня, повідомляє Мінфін. 
Проєктом урядової постанови зокрема: затверджується перелік фондових бірж, на яких 
перебувають в обігу акції (частки) публічних компаній, до якого увійшло 49 фондових бірж; 
встановлюється, що акції (частки) публічних компаній визнаються такими, що перебувають 
в обігу на зазначеній фондовій біржі за умови їх перебування в лістингу такої біржі; 
надається право Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ініціювати в 
подальшому внесення змін до зазначеного переліку бірж. Зі 144 світових фондових бірж 
були виключені: біржі країн, які знаходяться у сірому і чорному списках згідно з FATF; біржі 
країн, з яких до України не надходять інвестиції; біржі країн, що розвиваються; біржі РФ. 
Прийнята постанова надає можливість реалізувати норми підпункту 392.4.2 пункту 392.4 
статті 392 Податкового кодексу України, яким встановлено, що скоригований прибуток 
контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального 
оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 
контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з умов, визначена підпунктами 
392.4.2.1 - 392.4.2.3 пункту 392.4 статті 392 Кодексу (набуває чинності з 1 січня 2021 року). 
У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення фондового ринку в Україні. 
У жовтні очільник уряду зазначив, що створення фондової платформи може зайняти 3 роки, 
тоді як у вересні він заявляв про можливість побудови фондового ринку за 1 рік. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 
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ВР підтримала посилення відповідальності за незаконне  
видобування корисних копалин 

04.11.2020 

Парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо посилення 
відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого 
значення. Рішення підтримали 283 народних депутати. 

Проектом Закону №3576 пропонується статтю 240 КК України доповнити нормами 
щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних 
копалин місцевого значення. Також передбачається ввести відповідальність за незаконне 
видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, 
збільшити штрафи у порівнянні з діючими нормами. Передбачена відповідальність не лише 
для фізичних, а й для юридичних осіб. Так, передбачаються наступні покарання: незаконне 
видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі караються 
штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією 
незаконно добутого і знарядь видобування; незаконне видобування корисних копалин 
місцевого значення у великому розмірі або корисних копалин загальнодержавного 
значення у значному розмірі караються штрафом від 1500 до 2000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням 
волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування; якщо 
вищезазначені діяння вчинені на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду або 
вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені особою, раніше судимою за такий 
злочин - караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією незаконно 
добутого і знарядь видобування. 

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

Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до  
продажу родовища корисних копалин 

13.11.2020 

Україна планує ініціювати спільний з ЄС проєкт з геологічного 
вивчення рудопрояву корисних копалин і протягом 2021 року підготувати 
до аукціону кілька родовищ, взявши кошти в ЄБРР. 

“Розглядаємо можливості для спільної розробки з ЄС підходів щодо використання 
українського потенціалу у видобувній галузі, щоб допомогти ЄС і разом будувати глобальні 
конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі”, - повідомив 
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з віце-президентом 
Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марошем 
Шефчовичем. Повідомляється, що, за словами Дениса Шмигаля, для України важливо 
ініціювати спільний проєкт з геологічного вивчення рудопрояву корисних копалин і 
протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які віднесені до 
стратегічного переліку Євросоюзу. “Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий 
проєкт верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати 
приблизно 200 млн євро. Для України важливою була б Допомога ЄС у розгляді такої 
кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання. Цей 
проєкт стосується не тільки верифікації запасів, а й підготовки родовищ до аукціону”, – 
сказав Шмигаль. Україна, за словами прем’єр-міністра, також готова розглянути можливість 
запуску спільного проєкту підтримки України з верифікації наявної інформації про 
розвідані та потенційні запаси критичної сировини. Також сторони обговорили шляхи 
активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері критичної сировини та побудови 
стратегічного партнерства між ЄС та Україною у цій сфері. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
Вперше в Україні презентовано Дорожню карту  

розвитку добувної галузі 
09.12.2020 

Національна асоціація добувної промисловості України презентувала 
дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить вивести нашу державу в 
світові лідери та забезпечити до 2030 р. приріст ВВП на рівні $34 млрд. 

 

Документ представила виконавча директорка Національної асоціації добувної 
промисловості України Ксенія Оринчак разом із досвідченими експертами галузі. 
Очільниця профільної асоціації також зазначила, що безпосередньо у документі досліджено 
ресурсний потенціал України та розроблено законодавчі зміни із індивідуальним підходом 
до кожного сектору добувної галузі: 

 

Нафта і газ. Україна має від 0,8 до 1,3 трлн куб. м розвіданих запасів газу і ще до 5 
трлн куб. м перспективних (нерозвіданих запасів). Цих природних ресурсів достатньо, аби 
не лише вивести Україну зі статусу імпортозалежної країни, але й перетворити її в чистого 
експортера газу. За умови створення сприятливих податкових умов, спрощення процедури 
отримання дозволів на проведення геологічних розвідок та розробку родовищ і 
завершення корпоративної реформи Укрнафти, Україна може наростити обсяги видобутку 
нафти та конденсату з поточних 2,1 до 2,5 млн т. 

 

Гірничо-металургійний комплекс (чорні метали). За обсягами видобутку залізної 
руди, Україна посідає п’яте місце у світі після Китаю, Бразилії, Росії та Австралії. Наша 
питома вага у світовому видобутку коливається в діапазоні 3-5%. Сегмент чорних металів 
генерує $ 8,7 млрд експортної виручки і приблизно $ 1,1 млрд ВВП, що надає галузі 
критично високу важливість. Без реформування умов функціонування ГМК галузь 
стабілізується до 2021 р. Тобто, фізично збільшення обсягів не буде. Однак, при спрощенні 
умов ведення бізнесу та активній стимулюючій держполітиці фізичні обсяги видобутку 
руди можна буде наростити до 79 млн тон., а вклад у ВВП дорівнюватиме $ 2,6 млрд.  

 

Титанова промисловість та кольорові метали. За інформацією Інституту 
Геологічних наук НАНУ, ресурси титанових руд України оцінюються в 20%, а затверджені 
запаси коливаються в межах 7-12 % світових запасів, що становить 400 і 140-240 млн тонн 
відповідно. Станом на сьогодні, частка українського губчастого титану в світовому 
виробництві становить від 3-5%. У перспективі 10 років технологічні новації в титановій 
галузі відсутні. Однак, при реалізації стратегії розвитку титанової галузі очікується 
позитивний прогноз – $7 млрд у ВВП, а експорт збільшиться на $2,8 млрд. 

 

Гірничохімічна галузь. Згідно із затвердженою Загальнодержавною програмою 
розвитку мінеральносировинної бази України в 2011 році, на період до 2030 року сучасна 
потреба галузей економіки у фосфорній сировині оцінюється в 2,3-2,8 млн т на рік у 
розрахунку на 100% оксиду фосфору Р2О5 (6-7 млн т кондиційного апатитового 
концентрату). У 2019 році надрокористувачі гірничохімічної галузі згенерували $750 млн 
ВВП. З урахуванням запропонованих змін в адміністративно-регуляторному полі, ВВП може 
зрости до $4 млрд у 2028 році. 

 

Гірничомінеральна галузь. Ця галузь добувної промисловості – одна із 
найтінізованих у добувній промисловості. Тому, згідно офіційних даних, вона генерує 
усього $536 млн, маючи потенціал у $1,1 млрд. Розвиток галузі стримується двома 
ключовими факторами: високим рівнем “тіньових” кар’єрів, які активно розробляються 
особами, пов’язаними з регулюючими органами, але не виставлені на аукціони для 
прозорого розподілу, а також високою, часто спеціально ускладненою, бюрократією при 
видачі ліцензій на видобуток мінеральної води. 

 

Нагальну потребу в законодавчих змінах, підтвердив старший економіст “Ukraine 
Economic Outlook” Михайло Кухар. На його думку, поточний фінрезультат діяльності 
вітчизняної добувної промисловості (у 2019р. – $9 млрд. ВВП) повинен бути значно 
кращим. «У сусідніх країнах, таких як Туреччина та Польща, де мінерально-сировинна база 
значно менша за нашу, прибутки втричі більше», – аргументує Кухар. На завершення 
презентації, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим 
Білявський надав схвальну рецензію документу. «По-перше, такий дороговказ для добувної 
промисловості України розроблений вперше. По-друге, вважаю, що цей документ стане 
інструментом для формування однієї із точок зростання національної економіки в умовах 
подолання наслідків коронокризи. По-третє, системно розвивати стратегічні промисловості 
неможливо розвивати без орієнтирів», – зауважив Білявський. Свою позицію експерт 
аргументував тим, що згідно із дослідженням Центру Разумкова, провідні країни світу 
задля збереження здобутого потенціалу та подолання наслідків COVID-19, вдосконалюють 
регуляторні рішення та законодавчі акти у добувній галузі.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами Національної асоціації добувної промисловості України 
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Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави  
енергетичних інвестпроєктів 

19.11.2020 

Кабмін 18 листопада 2020 р. затвердив перелік пріоритетних для 
держави інвестиційних енергетичних проєктів на період до 2023 р. Про це 
повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України. 

До переліку увійшли 13 енергетичних проєктів: створення дата-центру на 
потужностях АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"; завершення будівництва Ташлицької ГАЕС; друга 
черга реконструкції ГЕС; будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох 
гідроагрегатів; будівництво Каховської ГЕС-2; будівництво Канівської ГАЕС; встановлення 
гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго"; "Слов’янська ТЕС 
ПАТ "Донбасенерго": реконструкція енергоблока ст. № 6 з розділенням на енергоблоки № 
6б та № 6а потужністю 330 МВт кожний"; будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької 
АЕС; нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська 
область; нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ "Вінницька", 
Вінницька та Чернівецька області; будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною 
АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз"; нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-
Білицька, Донецька область. Зазначається, що ці проєкти можуть бути реалізовані із 
залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної 
допомоги, на умовах державно-приватного партнерства. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Юрий Витренко сменил Ольгу Буславец  

и возглавил Минэнерго 
21.12.2020 

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий 
Витренко назначен первым заместителем министра энергетики Украины – 
временно исполняющим обязанности министра. 

Решение принято сегодня, 21 декабря, на внеочередном заседании Кабинета 
министров, сообщил LIGA.net представитель правительства в Верховной Раде, народный 
депутат от Слуги народа Василий Мокан. Кабмин также удовлетворил заявление Ольги 
Буславец об отставке с поста первого заместителя главы Минэнерго и упразднил 
постановление о назначении Юрия Бойко и.о. министра энергетики. Напомним, Кабинет 
министров на внеочередном закрытом заседании в пятницу, 20 ноября, сменил 
исполняющего обязанности министра энергетики. Об этом представитель Кабмина в 
Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook. В частности, 
Кабмин признал утратившим силу распоряжение №604 от 3 июня о временном возложении 
исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Другим своим 
решением Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра на Юрия Бойко. 
Соответствующие распоряжения №1466-р и №1467-р от 20 ноября в пятницу вечером 
также опубликованы на официальном правительственном портале. Отметим, что еще 
утром в пятницу Буславец представляла коллективу министерства своего нового 
заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. 
Как сообщалось, Юрий Бойко занимает должность заместителя министра энергетики с 6 
мая. До этого он работал заместителем директора по экономике и финансам ГП 
"Энергорынок". Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 
апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты 
окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина. Перед этим 
энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего 
угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных 
запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату 
зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго. 
Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако 
был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают 
Буславец близкой к холдингу Ахметова. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net, biz.censor.net 
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Компанія "ДТЕК Енерго" завершила 9 міс.-2020 року з  
чистим збитком 19,1 млрд грн 

27.11.2020 

Компанія "ДТЕК Енерго" за підсумками січня-вересня 2020 року 
одержала чистий збиток 19,12 млрд грн проти 6,29 млрд грн чистого 
прибутку за аналогічний період 2019 року. 

Виручка компанії за січень-вересень цього року склала 31,61 млрд грн, що в 2,3 раза 
менше, ніж за той же період минулого року (72,29 млрд грн, з урахуванням переоцінки). 
Водночас "ДТЕК Енерго" за підсумками 9 місяців вдалося вийти на валовий прибуток у 2,08 
млрд грн, що одночасно в 5,7 раза менше цього показника за 9 місяців 2019 року. Крім того, 
операційний збиток за січень-вересень цього року склав 7,48 млрд грн проти 5,3 млрд грн 
операційного прибутку за січень-вересень-2019. З урахуванням раніше оприлюднених 
даних, які опубліковано на сайті, згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", в 
третьому кварталі цього року "ДТЕК Енерго" спрацювало з чистим збитком 2,6 млрд грн 
проти 2,95 млрд грн чистого прибутку в 3 кварталі минулого року. Виручка компанії в 
липні-вересні-2020 скоротилася до липня-вересня-2019 на 40,8% - до 11,17 млрд грн, проте 
валовий прибуток зріс на 20,8% - до 2,81 млрд грн. операційна - на 30%, до 1,14 млрд грн. У 
звіті також йдеться, що на кінець вересня вільні грошові кошти збільшилися до 0,42 млрд 
грн з 0,2 млрд грн кварталом раніше. Позитивний грошовий потік від операційної 
діяльності за 9 місяців склав 2,21 млрд грн, зокрема в третьому кварталі - 1,08 млрд грн, а 
на капінвестиції пішло 2,06 млрд, зокрема, в третьому кварталі - 0,85 млрд грн. У "ДТЕК 
Енерго" пояснили такі фінансові результати тим, що ситуація в енергетиці залишається 
складною. "Негативний вплив на результати продовжує надавати системна криза в 
енергетиці та істотне скорочення споживання електроенергії через пандемію коронавірусу. 
За 9 місяців 2020 року компанія знизила видобуток вугілля на 14,1% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року - до 14,2 млн тонн, виробництво електроенергії 
скоротила на 30,5% - до 15,8 млрд кВт на рік", - зазначили в компанії. Додатковий 
негативний ефект на фінансові результати надає ослаблення курсу національної валюти 
через загальний економічний спад: за результатами 9 місяців 2020 року збиток за 
курсовими різницями склав 7,9 млрд грн, додали в "ДТЕК Енерго". "ДТЕК Енерго" - 
операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерації електроенергії в 
структурі холдингу "ДТЕК". У 2019 її чистий прибуток впав у 1,9 раза - до 2,55 млрд грн, 
дохід знизився на 15,4% - до 76,83 млрд грн, інвестиції в розвиток виробництва склали 5,2 
млрд грн, виплати до центрального і місцевого бюджету - 14,5 млрд грн. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Угольная компания Coal Energy S.A. получила  
$31,12 млн чистой прибыли 

02.11.2020 

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в 
Украине по итогам 2020 фингода (ФГ, июль 2019 - июнь 2020 г.) получила 
$31,12 млн чистой прибыли против $9,24 млн чистого убытка в 2019 ФГ.  

Согласно отчету Coal Energy на Варшавской фондовой бирже, рост чистой прибыли 
главным образом связан с продажей двух дочерних компаний – ООО "Антрацит" и ООО 
"Торецкая угледобывающая компания", активы которых расположены на временно 
неконтролируемых территориях. Каждая из "дочек" была продана за 1 тыс. грн. С учетом 
стоимости их активов и размера пассивов чистый эффект от отчуждения на баланс 
материнской структуры составил $38,446 млн, он был отражен в разделе "прочий 
неоперационный доход" финансовой отчетности. Согласно документу, выручка компании 
за 2020 ФГ снизилась в 3,5 раза – до $3,69 млн. Валовый убыток составил $0,74 млн против 
валовой прибыли $1 млн в 2019ФГ, а EBITDA опустилась чуть ниже нуля – до $0,02 млн с 
$2,5 млн в 2019ФГ. Производство угля уменьшилось на 48,2% – до 36,4 тыс. тонн, в том 
числе коксующегося – на 52,1%, до 32,7 тыс. тонн. Снижение продаж составило 51,5% – до 
38,3 тыс. тонн. Как отмечает Coal Energy, на ее операционные финансовые результаты во 
втором полугодии 2020 ФГ повлияла эпидемия COVID-19, в частности, в третьем квартале 
2020 ФГ правительство Украины ввело карантинные меры, и активы компании работали 
не на полную мощность. Компания уточнила, что добыча энергетического и коксующегося 
угля в четвертом квартале 2020 ФГ составила 2,5 тыс. тонн по сравнению с 1,5 тыс. тонн в 
третьем квартале 2020 ФГ. В то же время годовой объем добычи угля подземным способом 
в 2020 ФГ составил 40,4 тыс. тонн по сравнению с 136,8 тыс. тонн в 2019 ФГ. Общий объем 
продаж угля в четвертом квартале 2020 ФГ составил 2,6 тыс. тонн (на $0,2 млн) против 0,1 
тыс. тонн (на $0,07 млн) в третьем квартале 2020 ФГ. В то же время годовой объем продаж 
снизился до 41,0 тыс. тонн (на $3,6 млн) со 146,9 тыс. тонн (на $12,2 млн) в 2019 ФГ. Coal 
Energy подчеркнула, что EBITDA в четвертом квартале 2020 ФГ составила $1,1 млн по 
сравнению с отрицательной EBITDA $1,9 млн за третий квартал 2020 ФГ. Компания 
отметила: несмотря на проблемы, с которыми она столкнулась в 2020 ФГ, ее руководство 
по-прежнему сосредоточено на развитии угледобывающих активов, расположенных на 
территории, находящейся под контролем украинских властей: ОДО "Арендное предприятие 
"Шахта им. Святой Матроны Московской" и ООО "Техиновация". Coal Energy объединяет 
угольные шахта, переработку отвалов и мощности по обогащению. Бизнес компании 
значительно пострадал от военных действий на Донбассе. С 5 ноября 2019 года акции 
компании не торгуются в связи с отсутствием публикации отчета за 2018/2019 гг. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
С начала года шахты сократили добычу  

угля почти на 2 млн тонн 
04.12.2020 

Угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2020 г. 
сократили добычу рядового угля на 7,7% (на 1 млн 973,5 тыс. тонн) по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 23 млн 612,6 тыс. тонн.  

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за 
десять месяцев текущего года сократили добычу на 23,5% (на 712,4 тыс. тонн) – до 2 млн 
322,5 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за десять месяцев обеспечили добычу 8 млн 
939,3 тыс. тонн угля (-1,3% к аналогичному периоду 2019 года), Луганской – 175,1 тыс. тонн 
(-40,7%), Днепропетровской – 13 млн 404,9 тыс. тонн (-10,9%), Львовской – 1 млн 62,8 тыс. 
тонн (-6,2%), Волынской – 30,9 тыс. тонн (-50,3%). В октябре 2020 года добыча рядового 
угля снизилась на 5,1% (на 139,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года – до 2,584 млн тонн. Ранее OilPoint писал, что  руководство Министерства 
энергетики презентовало премьер-министру Денису Шмыгалю Концепцию реформирования 
угледобывающей промышленности, предусматривающей распределение шахт на три 
группы. «Угледобывающий сектор Украины состоит из 33 государственных и арендованных 
угледобывающих предприятий, где работает более 35 тыс. человек. Из них 58% — 
подземные работники», — сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов. 
По его словам, в результате войны правительство потеряло контроль над 67 
государственными шахтами и сейчас министерству неизвестно их состояние, текущая 
деятельность и возможности к восстановлению. Также на неподконтрольной территории 
остается 28 шахт частной собственности. Немчинов отмечает, что, по состоянию на конец 
2020 года, отрасль находится в состоянии глубокого упадка. Основными проблемами 
являются убыточность госпредприятий, рост задолженности, уменьшение добычи 
государственного сектора, сокращение занятости. «В то же время «Центрэнерго» не 
обеспечено углем именно украинской добычи», — констатирует чиновник. Немчинов 
убежден, что отрасль нуждается в срочном реформировании и отмечает, что разработанная 
ведомством Концепция предусматривает распределение шахт на три группы: 1) шахты, 
подлежащих интеграции с ПАО «Центрэнерго»; 2) шахты двойного назначения, сбыт 
которых не ограничивается исключительно тепловыми поколениями; 3) шахты, которые 
нецелесообразно интегрировать с ПАО «Центрэнерго» и нецелесообразно продолжать 
удерживать за средства государственного бюджета. Их передадут на приватизацию. По 
словам заместителя министра, реализация концепции позволит сохранить ресурсную базу 
отрасли и восстановить потенциал государственного угледобывающего сектора, что 
приведет к уменьшению объемов импорта и усилению энергонезависимости Украины. 
Также создание холдинга на базе «Центрэнерго» усилит конкуренцию на рынке, 
стимулируя таким образом демонополизацию энергетической отрасли. Немчинов также 
подчеркнул, что ни одна шахта не будет закрыта либо ликвидирована без 
предварительного запуска реконверсии в регионе ее расположения. 

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

 
Державна "Вугільна компанія "Краснолиманська" відсудила 

у фірми Кропачова 763 млн грн 
21.12.2020 

Госпсуд Донецької обл. задовольнив позов ДП “Вугільна компанія 
“Краснолиманська” до ТОВ “Краснолиманське” (в справі №905/1553/20) та 
вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 762,9 млн грн. 

Згідно з судовими матеріалами, обсяг позовних вимог ДП “Вугільна компанія 
“Краснолиманська” становив 1,46 млрд грн (у т.ч. 702,8 млн грн - інфляційні втрати). Свої 
вимоги ДП обгрунтовувало договором на надання послуг виробничого характеру №01/11-3 
від 01.11.2017. За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ “Краснолиманське” є 
Віталій Кропачов. Як повідомлялося, компанія "Краснолиманська" колись була одним із 
найбільших виробників вугілля в Україні (у 2004 році вона видобула 2,7 млн тонн вугілля). 
Згодом у держшахти з’явився приватний "зведений брат" - ТОВ "Краснолиманське": він 
отримав дозвіл видобувати вугілля з поля державної шахти. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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ГП "ВостГОК" сократил производство  
УОК на 6,9% 

31.10.2020 

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в январе-
сентябре 2020 года сократил производство уранового оксидного 
концентрата (УОК) на 6,9% (на 47,4 тонн) – до 637,4 тонн.  

Согласно данным предприятия, в январе произведено 93,6 тонн концентрата урана, 
в феврале – 21,9 тонн, в марте – 96 тонн, в апреле – 90 тонн, в мае – 40 тонн, в июне – 74,2 
тонн, в июле – 86 тонн, в августе – 77,3 тонн, в сентябре – 58,4 тонн. Как сообщалось, 
ВостГОК в 2019 г. сократил производство уранового оксидного концентрата на 32,1% (на 
378,6 тонн) по сравнению с 2018 г. – до 800,9 тонн. Низкий показатель производства связан 
с вынужденным простоем части подразделений предприятия в ноябре-декабре, урановое 
производство было запущено 8 января. ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в 
Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности 
украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его 
внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
У Чорнобилі на столітнє зберігання помістили першу  

партію відпрацьованого ядерного палива 
19.11.2020 

ДСП "Чорнобильська атомна електростанція" (ЧАЕС) помістило 
першу партію відпрацьованого ядерного палива на столітнє зберігання 
в нове сховище для відходів ядерного палива (СВЯП-2). 

"Чорнобильська АЕС 18 листопада перейшла на якісно новий рівень поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом: в новому сховищі для відходів ядерного палива (СВЯП-
2) розміщено на столітнє зберігання перший двостінний екранований пенал (ДСЕП), 
завантажений 93 збірками відпрацьованого палива. Ці роботи виконано персоналом ЧАЕС 
під наглядом фахівців МАГАТЕ, Держатомрегулювання та компанії "Холтек", - сказано в 
повідомленні підприємства. Зі слів виконуючого обов'язки гендиректора ЧАЕС Володимира 
Пєскова, 21 жовтня з старого сховища (СВЯП-1) в СВЯП-2 було перевезено 93 збірки 
ядерного палива; всі вони були розділені на пучки і встановлені в паливні патрони ДСЕП. 
На початку листопада було виконано герметизацію ДСЕП: заварювання внутрішньої 
кришки, газове і вакуумне осушення, заповнення пенала гелієм, герметизація внутрішньої 
кришки, заварювання внутрішньої кришки, заповнення простору між оболонками пенала 
гелієм і герметизація зовнішньої кришки…. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 
Кабмин передал на приватизацию госпредприятие "Смолы"  

из концерна "Ядерное топливо" 
25.11.2020 

Правительство передало ГП "Смолы" в управление ФГИ, изъяв его из 
госконцерна "Ядерное топливо". Соответствующее решение принято на 
заседании правительства 25 ноября. 

Решение о передаче ГП "Смолы" в управление ФГИ принято в соответствии с 
распоряжением Кабмина №195-р от 3 марта 2020 г. о передаче единых имущественных 
комплексов госпредприятий в сферу управления Фонда. Таким образом, концерн после 
внесения изменений в его устав будет объединять госпредприятия "Восточный ГОК", 
"Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышлен-
ной технологии", "Барьер" и "38 Отдел инженерно-технических частей". Кроме того, в 
соответствии с законом №390-IX от 18 декабря 2019 года о расширении возможностей 
самопредставительства в судах, устав концерна дополнен положением, согласно которому 
концерн принимает участие в судебных разбирательствах через гендиректора, другое 
уполномоченное действовать от имени концерна лицо или через представителя. Согласно 
данным системы "СПАРК-Интерфакс", ГП "Смолы" в 2019 году уменьшило чистый убыток 
на 7,02 млн грн (почти на 37%) – с 19,04 млн в 2018 году до 12,02 млн в 2019 г. В 2017 г. ГП 
получило чистую прибыль 2,25 млн грн. Как сообщалось, в начале сентября врио министра 
энергетики Ольга Буславец сообщила о ликвидации ГК "Ядерное топливо" в связи с 
невыполнением определенной при его создании функции в отношении строительства 
сборок ядерного топлива. ГК "Ядерное топливо" создано для организации на территории 
Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство ком-
плектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет. 

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

 
Восточный ГОК передадут “Энергоатому”  

до конца года 
26.11.2020 

Правительство рассматривает возможность передачи ГП “ВостГОК” 
ГП НАЭК “Энергоатом”, есть наработанный проект решения. Об этом на 
брифинге заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко. 

“Мы ведем диалог с “Энергоатомом”, никаких разночтений здесь нет. Есть проект 
решения о присоединении все-таки ВостГОКа к “Энергоатому”, что автоматически должно 
снять такие проблемы (взаимных долгов) в рамках функционирования единого 
имущественного комплекса. Если до конца года и не будет решения вплоть до изменения 
устава, то концептуальное решение будет найдено”, - сказал Бойко, отметив, что 25 ноября 
состоялось “совещание-консультация относительно выполнения еще прошлогоднего 
решения правительства о присоединении ВостГОКа к “Энергоатому”. При этом Бойко 
обратил внимание, что в условиях, когда себестоимость добычи отечественного уранового 
концентрата значительно превышает мировые показатели, объединение предприятий 
могло бы способствовать улучшению финансовой ситуации. “При таких обстоятельствах 
“Энергоатом”, понимая, что внутреннего производителя необходимо поддержать, не может 
оперативно протянуть руку помощи”, - разъяснил он. В то же время Бойко заявил об 
отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом. “Конфликта нет. Есть задержка платежей 
за урановый концентрат, чему есть объективные объяснения. Если в старом рынке 
задолженность перед “Энергоатомом” была сформирована на уровне 11,7 млрд грн, то в 
новом, за последние 6-7 месяцев, она уже составляет 8,5 млрд грн, что не может не 
сказаться на сроках расчетов”, - сказал он. Напомним, “Энергоатом” недавно заявил, что не 
признает претензии ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” по поводу 
несвоевременных расчетов компании за урановый концентрат, который НАЭК закупает в 
соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 2019 года. С целью 
разрешения спора, руководители НАЭК “Энергоатом” Петр Котин и ВостГОКа Антон 
Бендык обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести совещание 
для решения вопросов взаиморасчетов между госкомпаниями и пересмотра цены на 
урановый оксидный концентрат, который ВостГОК поставляет “Энергоатому” в 2021 году.  

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 
 

 

 
 

Единственный производитель урана в Украине  
объявил о приостановке работы 

07.12.2020 

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" с 7 по 
14 декабря переходят в режим работы "простой". Об этом сообщает служба 
новостей портала biz.censor.net 

Как сообщается на сайте компании, согласно приказу №405, в простой выводятся 
все подразделения ГП "ВостГОК", кроме Днепродзержинского химического завода. Кроме 
того, по отдельному графику в указанный период будут работать Смолинская и 
Новоконстантиновская урановые шахты. "Решение о продлении или прекращении простоя 
будет приниматься в соответствии с финансово-экономической ситуации на предприятии. 
Такая ситуация сложилась из-за систематических задержек денежных поступлений со 
стороны ГП "НАЭК "Энергоатом", в результате чего на предприятии нет возможности 
обеспечить урановое производство основными материалами, химреагентами, запчастями и 
обеспечить безопасное выполнение производственных задач в подразделениях", – сказано 
в сообщении. Как сообщалось, в конце ноября и.о. министра энергетики Юрий Бойко 
заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-
обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом". В то же время Бойко 
заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом. "Конфликта нет. Есть задержка 
платежей за урановый концентрат, чему есть объективные объяснения. Если в старом 
рынке задолженность перед "Энергоатомом" была сформирована на уровне 11,7 млрд грн, 
то в новом, за последние 6-7 месяцев, она уже составляет 8,5 млрд грн, что не может не 
сказаться на сроках расчетов", – говорил глава Минэнерго. Напомним, "Энергоатом" 
недавно заявил, что не признает претензии ГП "Восточный горно-обогатительный 
комбинат" по поводу несвоевременных расчетов компании за урановый концентрат, 
который НАЭК закупает в соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 
2019 года. В прошлом году Министерство энергетики и окружающей природной среды 
отказалось от планов присоединения "ВостГОКа" к "НАЭК "Энергоатом". Восточный горно-
обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее 
добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. 

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

 
Уранові проблеми: Україна може втрати  

власний видобуток 
10.12.2020 

В Україні нині три діючі уранові шахти. Всіма ними управляє Державне 
підприємство (ДП) "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК). Про 
це пише Лілія Ржеутська на dw.com 

 

Це підприємство входить у десятку найбільших виробників урану в світі та 
забезпечує два відсотки від світового видобутку. Від 7 грудня працівники ДП "СхідГЗК" 
припинили виробничий процес, страйкують та приїхали на акцію протесту під стіни 
українського Кабміну. "Підприємство повністю зупинено й виведено в простій. Ми 
звертаємося до влади, якщо вам потрібна уранодобувна галузь і енергетична незалежність 
України, відновіть працездатність підприємства", - каже голова незалежної профспілки 
Інгульської шахти ДП "СхідГЗК" Дмитро Бондарєв. 

 

На межі. "Східний ГЗК" є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує 
видобуток уранової руди та виробництво уранового оксидного концентрату. Цей 
концентрат комбінат постачає державному підприємству Національна атомна енергетична 
компанія (НАЕК) "Енергоатом" для фабрикації паливних збірок, що використовуються на 
українських атомних станціях для виробництва електроенергії для потреб країни. ДП 
"СхідГЗК" забезпечує до 40 відсотків потреб в урановій сировині українських АЕС. Нині 
"Енергоатом" не виконує перед "СхідГЗК" графік розрахунків за видобутий уран. Через це 
комбінат заборгував своїм працівникам по зарплаті близько 130 млн грн. "У нас п'ять тисяч 
робітників. Зараз не виплачено ще 20% зарплати за жовтень та повністю не виплачено за 
листопад", - розповів DW радник в.о гендиректора ДП "Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат" Олександр Сорокін. За його словами, нині призупинилося проходження 
підземних виробіток, не виконуються гідро-закладні роботи та виробничий план. 
"Підприємство на межі банкрутства та ліквідації", - каже Сорокін. 

 

Старі проблеми. Проблеми "СхідГЗК" почалися ще у 2017 році, коли НКРЄКП, 
затвердила методику визначення ціни на ядерне паливо та урановий оксидний концентрат 
в структурі тарифу на електроенергію. Ціну на урановий оксидний концентрат  прив'язали 
до спотового ринку та світових пропозицій на цей концентрат. При цьому ціна на уран, 
видобутий з українських шахт за такої методики стала значно нижчою, аніж собівартість 
його видобутку. "Це обумовлене особливістю уранового родовища в Україні. У нас уран 
залягає в гранітних породах, і його добувають у шахтах з граніту блочним вилуговуванням, 
що значно здорожує собівартість видобутої продукції. В інших країнах уран залягає в 
м'яких ґрунтах, і його видобувають менш затратним методом підземного вилуговування. В 
НКРЄ КП цього тоді не врахували", - пояснює експертка з енергетики Ольга Кошарна. Як 
наслідок собівартість виробництва українського уранового оксидного концентрату стала 
значно дорожчою, аніж ціна, за яку її ДП "СхідГЗК" продавало НАЕК "Енергоатом" і 
поступово підприємство ставало збитковим. Адже середня ціна продажу уранового 
оксидного концентрату нині складає $75 за кілограм, тоді як собівартість його видобутку 
перебуває на рівні $130 за кілограм. "Нам обіцяли перекрити різницю між ціною та 
собівартістю виробництва державними дотаціями з бюджету. Але їх ніхто так і не дав", - 
скаржиться Олександр Сорокін. Минулий 2019 став критичним для "СхідГЗК. Підприємство 
було на межі закриття. Тоді НАЕК "Енергоатом" та комбінат уклали угоду, за якою 
"Енергоатом" мав здійснювати авансові платежі за ще не надану продукцію, аби відновити 
видобуток урану та виробництво уранового оксидного концентрату й розрахуватися з 
боргами перед робітниками уранових шахт. Але після зміни свого керівництва НАЕК 
"Енергоатом" припинив здійснювати авансові платежі ДП "СхідГЗК". Саме тому зараз у 
концерну знову виникли фінансові проблеми, зокрема з виплатою зарплатні шахтарям.  

 

"Зранку стільці, ввечері гроші". "НАЕК "Енаргоатом" перерахував 2,6 мільярда 
гривень впродовж цього року за поставлену продукцію. Чому "СхідГЗК" не виплачує своїм 
людям зарплату, то цим мають займатися правоохоронні органи. А щодо так званих боргів 
"Енергоатому", то їх перед цим підприємством немає. Є ще платежі за поставлену 
продукцію, обсягом до 100 мільйонів гривень, але вони будуть здійснені, коли ця продукція 
буде надана", - заявив DW представник департаменту комунікацій НАЕК "Енергоатом" Олег 
Слободян. За його словами, "Енергоатом" виступає за те, аби  на наступний рік з ДП 
"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" була підписана нова угода про закупівлю 
продукції, яка виключає авансові платежі й обов'язок платити за урановий концентрат 
наперед. Експерти вказують на те, що й  НАЕК "Енаргоатом" нині не у найкращому 
фінансовому стані через нестабільність енергетичного ринку, але і видобуток урану 
Україна не може втрачати, аби бути енергетично незалежною, аби не купувати уран з 
закордону. "Цю галузь потрібно зберегти як стратегічну. Уряд має придумати схему, як саме 
компенсувати збитки гірникам, адже вони об'єктивно не можуть зменшити собівартість 
своє продукції", - констатує Кошарна. 

 
 

Читати повністю >>>                                                                                           © Лілія Ржеутська  

 

За матеріалами dw.com 
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 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА 
 

 
 

Чому інвестори в зелену енергетику подають в суд  
на Україну і готуються до банкрутства 

13.11.2020 

Інвестиції в альтернативну енергетику становлять чверть із $49 млрд 
євро прямих іноземних інвестицій в Україну з 1991 року. Про це повідомляє 
ділове видання nv.ua 

У той же час, неплатежі за електроенергію в розмірі 660 мільйонів євро змушують 
іноземних інвесторів переглядати умови банківських кредитів, розглядати справу про 
банкрутство і подавати міжнародні судові позови проти України. Про це заявили учасники 
вебінару Energy Talk, організованого Європейською Бізнес Асоціацією. Зокрема, норвезька 
компанія Scatec готує судовий процес проти України в Лондоні. За словами Сергія 
Шакалова, генерального директора Kness Group, заводу з виробництва сонячних панелей, 
запущеного в 2019 році у Вінниці, його компанія вже втратила $10 млн через неплатежі. 
«Одна з найбільших проблем України в тому, що вона не розуміє, що домовленості повинні 
виконуватися в будь-якій ситуації», - сказав Шакалов. За словами Карла Стурена, керуючого 
директора компанії Vindkraft, що займається вітроенергетикою, оплата за вироблену е/е 
відбувається із затримками, і компанія не може більше чекати. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
ГП "ГарПок" выплатило производителям электроэнергии из 

 ВИЭ последний транш за э/э в размере 1,14 млрд грн 
17.11.2020 

ГП "ГарПок" выплатило производителям электроэнергии из ВИЭ 
последний транш за сгенерированную в сентябре э/э в размере 1,14 млрд 
грн, тем самым полностью рассчитавшись за этот месяц.  

"ГП осуществило выплаты в размере 1,14 млрд грн в период с 6 по 13 ноября. В 
целом же за э/э сентября предприятие уплатило по "зеленому" тарифу 4,7 млрд грн", - 
сообщила пресс-служба ГП. Источниками средств для платежей стали: доход предприятия 
от торговой деятельности; погашения задолженности за урегулирование небалансов; 
средства, полученные от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в качестве оплаты услуги по обеспечению 
увеличения доли производства э/э из альтернативных источников энергии; бюджетное 
возмещение налога на добавленную стоимость. Согласно данным на сайте "ГарПока", по 
состоянию на 11 ноября уровень расчетов ГП перед производителями э/э из ВИЭ достиг 
40,6%. Тогда как по состоянию на 3 ноября этот процент погашения составлял 39,6%. В 
январе-феврале и августе предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ 
электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле 
– 3,5%, октябре – 5,2%. В целом "ГарПок" с начала года купил 9,089 млн МВт-ч "зеленой" 
электроэнергии, заплатив за нее 17,8 млрд грн по "зеленому" тарифу. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Канадський інвестор подав до суду на НФЗ Коломойського  

через відключення сонячної електростанції 
23.11.2020 

Канадська TIU Canada судиться з Нікопольським заводом 
феросплавів Ігоря Коломойського через відключення її СЕС від 
електромережі під приводом ремонту. Про це пише nv.ua 

Господарський суд Києва провів попереднє слухання за позовом TIU Canada проти 
НФЗ. «Всупереч українському законодавству в енергетичній сфері, що не дозволяє 
відключати виробників від мережі без їх дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU 
Canada 1 березня 2020 року. TIU Canada вимагає негайного підключення до електромережі 
та має намір залучити НЗФ і його акціонерів до повної відповідальності відповідно до 
законодавства України і Канади», — йдеться в повідомленні компанії. У TIU Canada 
пояснюють, що НЗФ Коломойського скористався тим, що СЕС підключена до розташованої 
на його території підстанції, а необхідність відключення СЕС від підстанції на заводі 
пояснили проведенням ремонтних робіт. «Ми маємо справу з типовим прикладом спроби 
чинення тиску на іноземного інвестора і розкрадання активів з боку олігархів», — заявив 
генеральний директор TIU Canada Майкл Юркович. У канадській компанії також заявляють, 
що їхні збитки від відключення СЕС вже перевищили 200 тис. Євро і «вони продовжують 
рости з кожним днем». Крім того, під загрозою знаходиться працевлаштування 30 
співробітників СЕС. «Ми сподівалися, що така поведінка залишилося в минулому, але, на 
жаль, корупція триває», — додав Юркович. Крім того, компанія посилається на високу 
оцінку своєї діяльності з боку президента України Володимира Зеленського на конференції 
з питань реформ в Україні в Торонто, зазначає видання. Тоді президент України наголосив 
на пріоритетності розвитку зеленої енергетики та подякував компанії за роботу в цій сфері. 
«Зараз ця справа стає випробуванням готовності президента Зеленського захищати 
іноземних інвесторів в Україні від незаконного відключення і корупційних дій», — 
підкреслили в компанії. Наступне засідання суду за позовом компанії TIU Canada проти НЗФ 
Ігоря Коломойського заплановано на 16 грудня 2020 року. Компанія TIU Canada належить 
канадській інвестиційної компанії Refraction Asset Management.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
Норвежская NBT начинает строительство на Запорожье  

крупнейшей в Европе ВЭС за $1,4 млрд 
24.11.2020 

Норвежская компания NBT получила все разрешительные 
документы для начала работ в Запорожской области по строительству 
крупнейшей в Европе береговой ветряной электростанции.  

Строительство начнется в декабре 2020 года, говорится в пресс-релизе компании. 
"Уже разработана проектная документация и были зарегистрированы уведомления о 
начале строительных работ. Была проведена оценка влияния проекта на окружающую 
среду. Старт строительных работ – в декабре. Завершение – в 2023 году", – указано в 
сообщении. ВЭС Zophia будет включать от 130 до 150 ветроустановок на территории 
Якимовской и Кириловских громад недалеко от Мелитополя, мощностью по 5-6 МВт 
каждая. Планируемой ежегодное производство электроэнергии – 1,8 млн МВт-час. Общая 
мощность ВЭС – 792 МВт. "После завершения строительства проект будет крупнейшей в 
Европе береговой ветровой электростанцией", – говорится в сообщении. Стоимость 
проекта – $1,4 млрд. Напомним, в феврале 2019 года норвежская NBT приобрела за $1,1 
млрд 82% в проекте Zophia у украинского венчурного фонда Стратегии. В декабре 
прошлого года NBT подписала с Запорожской областной администрацией договор о 
сотрудничестве. Ранее, 30 октября 2019 года норвежская NBT AS и China Electric Power 
Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), дочернее предприятие State Grid Corporation of 
China, подписали два контракта на проектирование, закупку и строительство (EPC) 
ветроэлектростанций "Зофия II" и "Зофия III". Отметим, 30 октября 2020 года украинская 
компания WindFarm и китайская компания PowerChina заключили контракт о совместной 
реализации проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 800 МВт в Донецкой 
области без получения "зеленого тарифа".  

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net 
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Київтеплоенерго модернізує найстарішу теплостанцію Києва, яка  
забезпечує теплом центральні райони 

11.11.2020 

На станції теплопостачання №1 (СТ-1), яка забезпечує теплом  
центральні райони столиці, розпочалась модернізація електричної 
частини. Про це повідомляє Київтеплоенерго 

Нове устаткування забезпечить стабільну роботу теплогенеруючого обладнання під 
час опалювального сезону. Модернізація теплоджерел згідно зі Стратегією розвитку тепло-
енергетики столиці до 2030 р. є одним з найважливіших завдань міста та муніципальної 
енергокомпанії. Нове електричне устаткування підвищить надійність подачі електроенергії 
на теплогенеруюче обладнання, яке обслуговує Шевченківський, Печерський, Солом’янсь-
кий та Голосіївський р-ни. Загалом за два роки роботи Київтеплоенерго реконструювало 
230 км тепломереж, розпочало масштабні проекти модернізації на теплоелектроцентралях 
із залученням міжнародного фінансування, будує сучасну систему диспетчеризації 
столичної енергетики й систему хімічного очищення димових газів на заводі «Енергія» та 
ін. СТ-1 посідає особливе місце в історії столичній енергетиці та є пам’яткою промислової 
архітектури. Вона збудована в 1937 р. Тоді станція працювала як теплоелектроцентраль 
(колишня назва СТ-1 - ТЕЦ-3) і забезпечувала електроенергією й теплом київський 
залізничний вузол та прилеглі до нього житлові райони. Тодішня ТЕЦ-3 працювала 
спочатку на торфі, потім на вугіллі, а після Другої світової війни була переведена на газ 
першого великого українського родовища у Дашаві  Львівської області. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Київтеплоенерго 

 
 

В Івано-Франківську перероблятимуть  
мул на газ і електроенергію 

16.11.2020 

В Івано-Франківську оголосять конкурс на будівництво лінії з обробки 
мулу, з якого за допомогою біогазової установки отримуватимуть газ. Наразі 
у КП "Водоекотехпром" готують проєктно-кошторисну документацію. 

Планують завершити до кінця 2020-го року, повідомив речник “Водоекотехпрому” 
Володимир Шпег, пише Суспільне. “Стоїть технічне завдання перерахувати кошторис 2011-
го року. Тоді проводили реконструкцію очисних споруд в селі Ямниця за кошти Світового 
банку. І туди якраз входила побудова лінії з переробки мулу. Оскільки не вистачило коштів 
для модернізанізації і розвитку цієї галузі, на сьогодні вартість проєкту сягатиме десь 15 
мільйонів доларів. Ми розуміємо, що для цього потрібні інвестори”, – зазначив Володимир 
Шпег. Проєкт передбачає переробку стічних вод Івано-Франківська для отримання енергії 
шляхом спалювання біогазу на газогенераторах. Це дасть можливість утворювати і газ, і 
виробляти саму електроенергію, якою можна буде користуватися. Речник КП 
“Водоекотехпром” вважає побудову лінії життєвою необхідністю: “За добу надходить 
близько 225-275 тисяч метрів кубічних сирого осаду. Із них майже 140 кубометрів – це мул. 
І ми розуміємо, що ще кілька років і ми не будемо мати куди його дівати. Намулові поля, які 
знаходяться в Ямниці, – це не рукавичка, і вони вичерпаються. В нас ще буде 15-20 років в 
запасі, і зробити реконструкцію – це вже є вкрай необхідним”. За його словами, в результаті 
очищення стічних вод зменшиться об’єм осаду, а отже, знизиться на 80 % показник викидів 
метану, який утворюється під час бродіння осаду на відкритих мулових майданчиках. Це 
покращить технічні показники стічних вод, вивільнить майданчики від мулу, не буде 
неприємних запахів та викидів в атмосферу. “За розрахунками виробництва біогазу та 
електроенергії, ми б десь від цього бродіння отримували 215 метрів кубічних за годину. Це 
висока енергоефективність і це є робочі місця, і зелений тариф”, – додає Володимир Шпег. 
За словами екологині Теодозії Яцишин, у цих відходах є велике накопичення як важких 
металів, так і різноманітних бактерій, гельмінтів і вірусних частинок. “Це такий концентрат 
насиченої різними компонентами субстанції, яка, відповідно, коли зберігається на 
відстійних майданчиках, може спричиняти забруднення. До прикладу, перелітні птахи або 
тварини починають на собі переносити оці віруси або бактерії, і це спричиняє небезпеку 
поширення захворюваності серед населення”, – каже Теодозія Яцишин. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dilo.net.ua 

 
 

ДТЕК Ахметова оштрафували  
на 275 мільйонів 

15.12.2020 

АМКУ оштрафував "ДТЕК Західенерго" і "Д.Трейдінг" з групи ДТЕК на 
275,2 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем в зоні 
"Острів Бурштинської ТЕС" у липні-жовтні 2019 р.  

"Острів Бурштинської ТЕС" - це особлива зона на заході України в межах Івано-
Франківської, Львівської та Закарпатської областей, яка об'єднана з європейськими 
енергосистемами, але відключена від іншої частини України. Близько 90% електроенергії 
на цьому "острові" виробляє "ДТЕК Західенерго". Комітет встановив, що "ДТЕК Західенерго" 
починаючи з 29 липня 2019 року зменшувала в заявках на продаж електричної енергії в 
сегменті "ринок на добу вперед" обсяги пропонованої електричної енергії в години 
мінімального навантаження. Це призвело до зростання обсягів продажів "ДТЕК 
Західенерго" електричної енергії в сегменті "балансуючий ринок" за вищими цінами. Крім 
цього, АМКУ ухвалив рішення, що "Західенерго" встановлювало в заявках на продаж 
електричної енергії на РДВ завищені і економічно необгрунтовані ціни в години 
максимального навантаження. "Такі дії не можна було зробити без збереження значних 
часток "ДТЕК Західенерго". Цьому сприяла практика, до якої вдавалася "Д.Трейдінг", 
обмежуючи доступ імпортованої електроенергії з території Словаччини в торгову зону 
"Острів Бурштинської ТЕС", - пояснили в АМКУ. Комітет встановив, що "Д.Трейдінг" 
протягом липня - жовтня 2019 року викуповував більшу частину пропускної здатності, що 
призвело до зниження частки імпортованої електроенергії і, відповідно, збільшення частки 
"ДТЕК Західенерго" на території "Острів Бурштинської ТЕС". "Вигоду від цих дій отримала і 
сама "Д.Трейдінг", встановлюючи в двосторонніх договорах прив'язку цін на електричну 
енергію до цін, які сформувалися на РДВ. Постраждалими від таких дій енергетичних 
компаній виявилися всі, хто живе або працює на території енергоострова", - підкреслюють в 
АМКУ. В результаті таких дій бізнес отримав вищі тарифи на електроенергію і значно 
втратив у конкурентоспроможності. "Громадяни частково були захищені від апетитів 
енергетиків, оскільки підпадали під дію ПСО - механізму покладання спеціальних обов'язків 
учасників ринку з метою забезпечення доступності електроенергії для населення. Однак і 
вони відчули на собі подорожчання електрики, адже кожна копійка зростання вартості 
кіловата відображалася на вартості більшості товарів, вироблених в зазначених регіонах", - 
зазначає АМКУ. За результатами розслідування Антимонопольний комітет визнав дії "ДТЕК 
Західенерго" в липні - жовтні 2019 року зловживанням монопольним становищем. Комітет 
також визнав, що дії "Д.Трейдінг" приводили до порушень з боку "ДТЕК Західенерго" і 
забезпечили трейдинговій компанії додатковий дохід. У свою чергу в пресслужбі ДТЕК 
заявили, що не згодні з рішенням АМКУ і мають намір оскаржувати його в суді. 

 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Експорт електроенергії цьогоріч майже  
вдвічі перевищив імпорт 

11.11.2020 

Сумарний експорт електроенергії за 10 місяців 2020 року перевищив 
імпорт в 1,97 раза і становив 3,94 млрд кВт-год. Про це повідомляє 
пресслужба Укренерго, передає ukrinform.ua 

У компанії зазначили, що сумарний імпорт електроенергії за 10 міс. сягнув 1,99 млрд 
кВт-год, з яких 60,5% — зі Словаччини та 24,8% — з Угорщини. Порівняно з аналогічним 
періодом 2019 р. загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23% нижчим 
від показників минулого року (за 10 місяців торік – 5,13 млрд кВт-год). В Укренерго також 
навели дані про обсяги імпорту та експорту електроенергії минулого місяця. Так, у жовтні 
2020 року імпорт електричної енергії становив 128,8 млн кВт-год, що в 2,4 раза більше, ніж 
у вересні цього ж року, при цьому показник зростав лише за рахунок збільшення імпорту в 
торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». На тепер цей показник практично відповідає 
значенню імпорту в квітні 2020 року (150,6 млн кВт-год). За минулий місяць значно зросли 
обсяги імпорту зі Словаччини — в 2,4 раза (до 105,1 млн кВт-год) та Угорщини — в 2,5 раза 
(до 23,2 млн кВт-год). Водночас, із Румунії імпорт зменшився в 2,1 раза - до 0,43 млн кВт-
год. У свою чергу, експорт електроенергії у жовтні 2020 р. становив 497,3 млн кВт-год, що 
на 6,3% більше, ніж у вересні. Найбільша частка у загальному експорті належить Угорщині 
– 47,4%. У жовтні експорт до цієї країни становив 235,7 млн кВт-год, що на 12,3 раза менше, 
ніж у вересні. Водночас, збільшилася частка у загальному експорті Польщі — з 23% до 
29,9%, загальний обсяг становив 148,8 млн кВт-год (+38% порівняно з вереснем) та Румунії 
— з 9,2% до 19,5% (до 96,9 млн кВт-год, що в 2,3 раза більше, ніж у вересні). Крім цього, 
значно збільшився експорт електроенергії у Молдову — з 0,04 млн кВт-год до 14,9 млн кВт-
год. У жовтні, на відміну від попереднього місяця, не здійснювався експорт електроенергії в 
Білорусь. Як повідомлялось, імпорт електроенергії у торгову зону Об'єднаної 
енергосистеми України (ОЕС) із Білорусі не здійснюється з травня, а з Росії – з квітня 2020 р. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Нацкомісія схвалила підвищення «Укренерго» тарифу  
на електроенергію на третину 

11.11.2020 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики 
і комунальних послуг, схвалила підвищення компанією «Укренерго» 
тарифу на передачу електроенергії в 2021 р. до 309,8 грн/МВт-год. 

Зараз тариф становить 240,23 грн/МВт-год, він буде збільшений на 28,9%, і менше 
на 1%, ніж тариф, встановлений на грудень 2021 року (312,76 грн/МВт-год). Таким чином, 
комісія переглянула розрахунки НЕК «Укренерго», яка пропонувала встановити на 2021 рік 
тариф на передачу електроенергії в розмірі 501,03 грн/МВт-год, для підприємств «зеленої» 
металургії – 91,73 грн/МВт-год. Зменшення обгрунтовано тим фактом, що комісія не 
врахувала в ньому 9,4 млрд грн компенсації за зеленим тарифами промисловим ВДЕ-
станціями, що становить 20% прогнозного обсягу оплат в 2021 році виробленої зеленої 
електроенергії. В обґрунтуванні зазначено, що законом про умови підтримки ВДЕ-генерації 
передбачена оплата не менше 20% обсягу зеленого тарифу з коштів держбюджету. Тариф 
для підприємств «зеленої» металургії теж не був врахований. НКРЕКП схвалила проект 
постанови про визначення тарифу на диспетчеризацію на 2021 рік, підвищивши його на 
61,7% в порівнянні з чинним – до 40,04 грн/МВт-год (пропозиція НЕК становила 87,83 
грн/МВт-год). НЕК «Укренерго» розрахувала тариф на послуги з передачі електроенергії 
для користувачів системи на 2021 рік у розмірі 501,03 грн/МВт-год, для підприємств 
«зеленої» електрометалургії – 91,73 грн/МВт-год. Розрахунок тарифу був здійснений з 
урахуванням прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки із 
застосуванням індексу споживчих цін – 108,1% в середньому до попереднього року, і 
індексу цін виробників промислової продукції – 108,7%. Основний вплив на зміну тарифу 
надають витрати, пов’язані з виконанням спеціальних зобов’язань (ПСО), що складають в 
його структурі 81,6%, або 406,69 грн/МВт-год. Валерій Тарасюк, голова НКРЕКП, 
прогнозував, що в наступному році тариф на електроенергію становитиме 340 грн/МВт-
год. «Ми нормально попрацювали з «Укренерго», і зараз у нас спільна думка, що можна 
вкластися в тариф приблизно в 340 грн/МВт-год. Тому від імені комісії я хочу сказати: якщо 
підвищення і буде, то відносно незначне», – сказав Тарасюк. Значне підвищення тарифів він 
назвав недоцільним. «Ми вважаємо, що підвищувати – це не розумно з точки зору 
споживачів. Це означає накласти велике навантаження на нашу промисловість і зробити її 
неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках», – зазначив глава НКРЕКП. Прогнозований 
на 2021 рік тариф на передачу можливий, зокрема, за умови покриття мінімум 20% 
зеленого тарифу з бюджету, як це передбачено законом про умови підтримки 
відновлюваної енергетики №810-IX, вважає Тарасюк. Раніше Арбітражний суд приступив до 
розгляду позову НЕК «Укренерго» проти Росії у зв’язку з незаконним захопленням активів 
компанії на території Криму. Від країни-агресора українська компанія очікує отримати 527 
млн євро з урахуванням відсотків. За 9 місяців 2020 року фінрезультат НЕК «Укренерго» 
склав 28,6 млрд грн збитків. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua.news 
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НКРЕКП затвердило для "Закарпаттяобленерго"  

заохочувальний RAB-тариф 
05.11.2020 

На засіданні НКРЕКП четвертого листопада затвердили 
заохочувальний тариф (RAB-тариф) на передачу електрики споживачам 
підприємству з Закарпатської області – “Закарпаттюобленерго”. 

Про це поінформували в прес-службі Національної комісії з регулювання в 
енергетиці та комунальних послуги (НКРЕКП) 4 листопада, при цьому повідомивши, що 
рішення по тарифу “Закарпаттяобленерго” виставлять на загальний огляд пізніше – для 
обговорення. Однак в прес-службі повідомили розміри заохочувального тарифу для 
оператора передачі електрики в Закарпатській області. Для 1-го класу електроенергії 
запрацює тариф у 280 грн 47 коп. за одну мегават-годину, а для другого класу напруги 
робочим тарифом названа сума в 1307 грн 54 коп. за одну мегават-годину. RAB-тариф для 
оператора з Закарпаття запрацює з початку 2021 року. Регулятор також схвалив 
інвестиційну програму “Закарпаттяобленерго” на 2021 рік у розмірі 432,7 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zakarpattya.net.ua 
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За 11 місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до  
державного бюджету 94,8 млрд грн 

11.12.2020 

За січень-листопад 2020 р., надходження до державного та місцевих 
бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 94,8 млрд грн (у тому числі 
частина дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн). 

Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали 10% загальних доходів 
державного бюджету у січні-листопаді 2020 року. Група Нафтогаз залишається найбільшим 
платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір 
податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн. 
Відзначимо, за ІІІ квартал 2020 р. збиток склав 5,5 млрд грн, порівняно зі збитком 4,8 млрд 
грн у третьому кварталі 2019 року, за виключенням припиненої діяльності. У порівнянні з 
попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ та збільшення 
об’ємів продажу газу. За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн, порівняно з 
прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році, за виключенням припиненої 
діяльності*, причинами чого є менший попит та нижчі ціни на газ. Після скасування 
спеціальних зобов’язань (Public Service Obligations, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські 
споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу та отримувати 
переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники, що постачають газ, мають 
вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок, реалізованих до 31 
липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною 
нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного 
року. Резерв сумнівних боргів, ймовірно, знову матиме негативний вплив на прибутковість 
у наступному кварталі. Рух грошових коштів від операційної діяльності за третій квартал 
склав 0,5 млрд грн у порівнянні з від’ємним операційним грошовим потоком у сумі 12,6 
млрд грн у третьому кварталі 2019 року (за виключенням припиненої діяльності). За 
дев’ять місяців, за умов несприятливого середовища, рух грошових коштів від операційної 
діяльності склав 16,1 млрд грн, що майже дорівнює відповідному показнику за аналогічний 
період минулого року (операційний грошовий потік тоді склав 16,9 млрд грн). За дев’ять 
місяців було видобуто 10,7 млрд куб. м та реалізовано 12 млрд. куб. м природного газу. 
Капітальні витрати за перші три квартали 2020 року склали 11,8 млрд грн, що нижче 
загального обсягу у 20 млрд грн, запланованого на 2020 рік. Вільний рух грошових коштів 
залишився стабільним на рівні 4,1 млрд грн. Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн 
наприкінці 2019 року до 19,7 млрд грн в кінці третього кварталу. 
 

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

Читайте також: Результат сегментів – 
скоригований показник EBITDA >>> 

 
Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план  

Нафтогазу на 2020 рік 
23.12.2020 

Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня затвердив 
фінансовий план НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) на 2020 рік. 
Про це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua 

Фінансовий план  затверджується на виконання Наказу Президента №874/2019, 
яким введено в дію рішення РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи з 
забезпечення енергетичної безпеки». Презентував план Міністр розвитку економіки 
України Ігор Петрашко. У фінансовому плані відображено фактичне падіння цін на газ на 
ринку Європи і України у першому півріччі 2020 (ціна досягла історичного мінімуму за 
останні 10 років). Ця ситуація негативно позначилась на прогнозі доходів компанії. При 
цьому зберігся прогноз щодо надходжень податків та дивідендів до державного бюджету 
від підприємств Групи Нафтогаз на рівні близько 100 млрд грн. Компанія врахувала 
зауваження Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, а також складну ситуацію в 
економіці та значно скоротила свої витрати. Зокрема, операційні витрати Групи 
скоротились на 3,7 млрд грн, інвестиційні витрати удвічі — на понад 10 млрд грн, 
проводиться оцінка та оптимізація чисельності персоналу. Нафтогаз активно підтримує 
Уряд у час пандемії і реалізував такі урядові ініціативи як благодійна допомога засобами 
індивідуального захисту для понад 130 лікарень України, забезпечення масками та 
санітайзерами понад 1500 пунктів проведення ЗНО. Зараз Нафтогаз займається проектом з 
завезення 10 тисяч кисневих балонів для українських лікарень. Відзначимо, Кабінет 
Міністрів України продовжив на шість місяців контракти з двома незалежними членами 
наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Відповідне розпорядження № 1562-р уряд 
прийняв 14 грудня 2020 року. Уряд вирішив обрати Бруно Лескуа та Клер Споттісвуд 
незалежними членами наглядової ради Нафтогазу строком на шість місяців. Відповідно 
уряд доручив голові правління Компанії Андрію Коболєву укласти з ними додаткові угоди. 
Розпорядження Кабміну набрало чинності 15 грудня 2020 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Компания “Укргаздобыча” идет  
на мелководье 

12.11.2020 

Провалив черноморские проекты, госкомпания АО «Укргаздобыча» 
(УГД) попытается завоевать место под солнцем в Азовской акватории. Об 
этом сообщает oligarh.media 

Верховный суд Украины принял сторону АО «Укргаздобыча» (УГД) в споре с 
Государственной службой геологии и недр Украины, обязав последнюю повторно 
рассмотреть заявление на получение госкомпанией специального разрешения на 
пользование недрами Салакарской площади. Этот участок расположен в пределах 
акватории Азовского моря, а свои планы на его освоение госкомпания высказывала еще в 
феврале 2017 года, когда подала Госгеонедрам заявку с целью получить лицензию сроком 
30 лет на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку с 
дальнейшей добычей нефти и газа. В этом своем стремлении «Укргаздобыча» логична. Эта 
компания – публичное АО, акции которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», а 
основным направлением деятельности является добыча природного газа, газоконденсата и 
нефти. 70% всех извлеченных углеводородов в Украине приходится на «Укргаздобычу». Но 
эта регалия никак не упростила доступ компании к Салакарской площади. И дело тут 
отнюдь не в том, что до сегодняшних дней у ПАО не было опыта работы на морском 
шельфе. В ответ на упомянутое февральское обращение УГВ, Госгеонедра отреагировали 
отказом с формулировкой «в связи с несоответствием в заявлении, пояснительной записке 
и обзорной карте названий структур, расположенных в пределах Салакарской площади». 
Бюрократическая отписка? С этим можно было бы согласиться, если бы не системное 
противостояние, на которое пошло геологическое ведомство после своего отказа. ... 

Читать полностью >>>                                                            © Владимир Комаров, Дмитрий Якимец 
По материалам oligarh.media 
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ВР ухвалила механізм врегулювання  
заборгованості «Укрнафти» 

17.11.2020 

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання заборгованості 
«Укрнафти». Ухвалення відповідного законопроєкту №4120 у цілому 
підтримали 272 народних депутатів. 

Йдеться про погашення податкового боргу, а також про визначення боргів, що 
знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з 
урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ «Укрнафта» зі сплати рентної плати за 
користування надрами, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість. 
Передбачається, що документ не спричинить негативного впливу на баланс держбюджету, 
оскільки передбачені ним додаткові видатки у сумі 32,2 млрд грн, а також фінансування 
заходів державної підтримки інфраструктурних проєктів у сумі 10,3 млрд гривень буде у 
повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування, що не враховувалися 
під час планування держбюджету-2020. Раніше повідомлялося, що «Укрнафта» за 9 місяців 
збільшила чистий збиток у 8,5 раза. Нагадаємо, на початку лютого 2020 року тодішній 
виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що суд затвердив мирову 
угоду «Нафтогазу» й «Укрнафти». Згідно з угодою, НАК повинен виплатити «Укрнафті» 
майже 30 млрд грн, викупивши у неї спірні 2 млрд кубометрів газу, використані у 2006-2012 
роках на потреби населення, і ще додатково – 2 млрд кубів газу майбутнього видобутку. Як 
зазначалося, в рамках угоду «Укрнафта» має передати спірний газ «Нафтогазу» за 
укладеним договором купівлі-продажу цього газу. При цьому «Нафтогаз» має отримати з 
держбюджету компенсацію за покладені спецзобов`язання, розрахуватися за газ з 
«Укрнафтою» (загальна сума – майже 15 млрд грн), а також надати передоплату до 14,6 
млрд грн за газ, який «Укрнафта» буде видобувати й передавати «Нафтогазу» в майбутні 
періоди. Всі ці кошти «Укрнафта» має направити до держбюджету як погашення 
податкового боргу та сплати податків, що виникають у зв`язку зі здійсненням цих операцій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
 

ДТЕК Нафтогаз увійшов до числа лідерів 
екологічних змін в Україні 

24.11.2020 

ДТЕК Нафтогаз отримав нагороду «Еко-Оскар» в рамках проєкту «Еко-
Трансформація» за впровадження екологічних технологій у газовидобутку. 
Про це повідомляє компанія SCM. 

Мета заходу – відзначити компанії, які мають апробовані успішні рішення із захисту 
навколишнього середовища і стимулюють екологічні зміни в державі. У ДТЕК Нафтогаз 
впроваджена система екологічного менеджменту ISO 14001:2015 і реалізуються проєкти, 
спрямовані на захист навколишнього середовища, на всіх етапах виробництва – від 
геологорозвідки і буріння до видобутку і підготовки газу. Компанія успішно будує 
надглибокі свердловини із застосуванням провідних технологій утилізації відходів. Одна з 
них – безамбарний метод буріння, який відповідає світовим екологічним стандартам. 
Буровий шлам очищується за допомогою новітнього обладнання, яке дозволяє ефективно 
відокремити вибурену породу від бурового розчину. Надалі відходи передаються 
ліцензованим організаціям, а очищений розчин використовується повторно. Застосування 
сучасних бурових розчинів дозволяє зменшити утворення відходів після будівництва 
свердловин на 30% і скоротити використання водних ресурсів. Також компанія застосовує 
інноваційні способи геологорозвідки, впроваджує екологічно чисті технологічні рішення на 
установках підготовки газу, які допомагають знизити обсяги викидів в атмосферу, і 
забезпечує регулярний екологічний моніторинг стану всіх компонентів навколишнього 
середовища на територіях присутності. Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров: 
«Відповідальне ставлення до навколишнього середовища, охорона праці та промислова 
безпека – ключовий принцип роботи нашої компанії. За 7 років ми інвестували в цей 
напрямок понад 250 млн грн. Ми впроваджуємо сучасні екологічні технології по всьому 
виробничому ланцюгу видобутку вуглеводнів. Таким чином, системні інвестиції та 
інновації дозволяють ДТЕК Нафтогаз не тільки збільшувати видобуток газу і наближати 
енергонезалежність України, а й сприяти збереженню екосистем». Нагадаємо, що компанія 
ДТЕК визначила 12 цілей ООН в сфері сталого розвитку в якості своїх пріоритетів і 
включила їх у стратегію ESG. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами SCM 

Читайте також: ДТЕК Нафтогаз увійшов в ТОП-25 
інноваційних компаній України >>> 

 
 

Кабинет министров отдал "Нафтогазу" все месторождения  
газа на шельфе Украины 

25.11.2020 

Кабмин разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" без проведения 
аукциона разрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет. 
Решение принято на заседании Кабинета министров 25 ноября. 

"Проектом постановления предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз 
Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными 
недрами на континентальном шельфе в границах исключительной экономической зоны 
Украины, что позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать новые 
рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты", – сказал 
министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. "Главное, 
что разработке месторождений государственная компания сможет приступить сразу после 
принятия акта и прохождения соответствующих процедур", – добавил Абрамовский. В то 
же время министр допустил, что в будущем "Нафтогаз" привлечет к разработке указанных 
месторождений частные компании. В свою очередь министр финансов Сергей Марченко 
отметил, что воздержится от голосования за этот проект постановления, поскольку его 
принятие приведет к недопоступлению средств в госбюджет от сбора за продажу 
спецразрешений. Согласно пояснительной записке к документу, прогнозные и 
перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря, по разным оценкам, 
составляют 1-2 триллиона кубометров газа и более 1 триллиона тонне нефти с газовым 
конденсатом, с возможностью ежегодно добывать около 10 млрд кубометров газа. Как 
сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2019 года отменил постановление об итогах 
конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку 
"Дельфин". Его победителем была признана компания Trident Black Sea. Заявки на участие 
подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera 
Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" 
по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской 
республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных 
газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння". В декабре того же года глава 
Государственной службы геологии и недр Роман Опимах анонсировал, что новый конкурс 
на добычу углеводороводов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020 
года. А еще в начале 2020 года президент Владимир Зеленский призывал американский 
бизнес поучаствовать в конкурсе на разработку шельфа Черного моря. 

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

 
 
 

Хомутынник продал долю в крупной  
нефтегазовой компании 

05.12.2020 

Бизнесмен и экс-народный депутат Виталий Хомутынник продал 
пакет 19,97% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas с активами в 
Украине и России. Об этом сообщает biz.liga.net 

Покупателем стала Bridgewater Holdings Corp, зарегистрированная на Сейшельских 
островах, конечным бенефициаром которой является Аленсандр Шнир, сообщает агентство 
Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Лондонской фондовой биржи. Сумма 
сделки не называется. Александр Шнир в 2000-ых возглавлял департаменты продаж и 
трейдинга в Альфа-Банке (Киев) и инвесткомпании Конкорд Капитал. Также работал в 
Финбанке (Киев). Крупнейшем акционером JKX Oil&Gas с долей в 27,54% является Eclairs 
Gruop Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, уточняет агентство. Отметим, 5 марта 
2020 года, компания Укрнефтебурение, в которой основными владельцами являются Игорь 
Коломойский, Виталий Хомутынник и Павел Фукс, победила в конкурсе для отбора 
поставщика сырья на Одесский припортовый завод. JKX Oil&Gas занимается разведкой и 
добычей углеводородов в Украине и России. Принадлежащая JKX "Полтавская 
газонефтяная компания" 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. 
В 2019 г. JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 г. 

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

 
 

НАК "Нафтогаз Украины" приобрел свыше 50% в  
уставном капитале "Надра Юзовская" 

14.12.2020 

НАК "Нафтогаз Украины" приобрел свыше 50% в уставном капитале 
ООО "Надра Юзовская", принадлежащей НАК "Надра Украины", говорится в 
сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).  

В этой связи АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которого 
"Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовском участке. 
"Имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная 
концентрация по форме является вертикальной интеграцией субъекта хозяйствования, 
осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и 
реализации готовой продукции… У "Нафтогаза" существует возможность усилить 
рыночную власть за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и 
нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и 
нефти", - поясняется в сообщении комитета. В этой связи комитет начал сбор информации, 
которая может повлиять на принятие АМКУ решения о концентрации. Как сообщалось, в 
январе 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции 
(СРП) на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке (Харьковская и 
Донецкая обл.). В конце 2014-го в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в 
разведке участка не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года 
международная компания окончательно вышла из СРП. В июле 2016 года нидерландская 
Yuzgaz B.V. (Нидерланды) стала победителем конкурса по привлечению инвестора для 
реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовского участка. В декабре 2018 
года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра 
Юзовская" в СРП по Юзовскому участку в пользу компании Yuzgaz с инвестором-
оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s. В декабре 2019 года глава Государственной 
службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., принадлежащая 
холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте, но позднее EPH разместило 
сообщение о сохранении интереса к разработке участка. Директор дивизиона "Разведка и 
Добыча" "Нафтогаза" Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в 
августе 2020 года сообщил о подписании договора с НАК "Надра Украины" для получения 
доступа ко всей доступной геологической информации компании. Глава "Нафтогаза" 
Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в октябре 2020 года сообщил, 
что группа готова начать бурение на Юзовском участке через полгода после подписания 
договора с Кабинетом министров на ее разработку. По его словам, Юзовский участок 
интересен компании для тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. 
При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, 
которые работали в Shell и занимались этим проектом. Юзовский участок площадью 7,886 
тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории 
Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской 
площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки 
предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд 
куб. м. До последнего времени 99% в ООО "Надра Юзовская" принадлежало 
государственной НАК "Надра Украины", еще 1% – 100%-й "дочке" НАК "Надра Украины" в 
лице "Укрнаукагеоцентр". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 РИНОК ГАЗУ 
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ) 
 

 
 

Прибыль Оператора ГТС превысила  
20 миллиардов 

03.11.2020 

ООО "Оператор ГТС Украины" по итогам работы за первые три 
квартала 2020 года получило 20,27 млрд грн чистой прибыли. Об этом 
сообщает служба новостей портала biz.censor.net 

Согласно данным финансовой отчетности, чистый доход Оператора ГТС за январь-
сентябрь составил 44,83 млрд грн, валовая прибыль – 24,849 млрд грн. Как уточнили в 
пресс-службе компании, 77% дохода или 34,5 млрд грн получены за предоставленные 
услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову и за движение газа на межгосударственных 
точках соединения, доход от услуг по внутренней транспортировке составил 10,3 млрд грн 
(23%). При этом транзитные услуги принесли Оператору ГТС 32,4 млрд грн, а импорт и 
реэкспорт – 2,1 млрд грн. В т.ч. компания получила 490 млн грн от предоставления услуги 
shorthaul, которая позволяет клиентам заказывать транспортировки газа между странами 
Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по 
льготной цене. В то же время операционные расходы компании в январе-сентябре 
составили 20 млрд грн, из которых половина пришлась на закупка газа для 
производственно-технологических нужд и балансировки. "Негативное влияние на 
финансовые результаты ОГТСУ оказали долги участников рынка за образованные 
негативные небалансы в газотранспортной системе, которые составляют более 1 млрд грн. 
С учетом динамики накопления задолженности за предыдущие периоды, существует 
значительный риск роста этой суммы в четвертом квартале 2020 года в связи с началом 
отопительного сезона", – отмечается в сообщении. В компании уточнили, что налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней за девять месяцев 2020 года составили 9,7 млрд грн, 
ожидаемые отчисления по итогам года – свыше 12 млрд грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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У листопаді трейдери ре-експортували до ЄС 1 
50 млн куб. газу з «митного складу» 

04.12.2020 

У листопаді трейдери ре-експортували з «митного складу» в українсь-
ких ПСГ до країн ЄС 152,3 млн куб. м природного газу, з них до Угорщини – 
113,7 млн куб. м та в режимі shorthaul до Польщі – 38,6 млн куб. м. 

На відміну від попередніх місяців у листопаді клієнти ОГТСУ не використовували 
послугу транспортування газу на «митний склад», що прогнозовано, адже розпочався 
осінньо-зимовий сезон – період активного відбору газу з газосховищ. Всього з початку року 
ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив оператору ПСГ для зберігання на 
«митному складі» 10,1 млрд куб. м газу (включно з обсягами по shorthaul). За 11 місяців 
2020 року в режимі shorthaul Оператор газотранспортної системи України 
протранспортував з європейських країн в Україну 6,1 млрд куб. м. Зокрема, обсяги зі 
Словаччини склали – 4,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1,5 млрд куб. м, з Польщі – 0,5 млрд куб. 
м. Майже всі ці обсяги було скеровано для зберігання в підземних сховищах газу в режимі 
«митний склад» і  лише 1,7 млн куб. м було одразу ре-експортовано (транзитом) в країни ЄС 
на замовлення власників цього газу. Разом з тим, за з початку року вихід газу з України в 
режимі shorthaul досягнув 55,8 млн куб. м, з них у Словаччину – 2 тис. куб. м, в Угорщину – 
42,1 млн куб. м, в Польщу – 13,7 млн куб. м. З моменту запуску послуги shorthaul нею 
скористалися 24 замовники-нерезиденти та 5 українських компаній. Нагадаємо, що послуга 
shorthaul, яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам 
компанії замовляти транспортування газу між країнами  Європи через Україну за 
спеціальним вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора 
газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і 
привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ. Відзначимо, за 11 місяців 2020 року 
ТОВ «Оператор ГТС України» протранспортував 15,6 млрд куб. м газу з Європи в Україну на 
замовлення своїх клієнтів. Це на 11% (1,6 млрд куб. м) більше за аналогічний показник 
минулого року та на 34% перевищує середню позначку (11,7 млрд куб. м) відповідних 
періодів у 2016-2019 роках. «У жовтні-листопаді фіксуємо значне скорочення обсягів 
транспортування газу з Європи до України та одночасно збільшення ре-експорту з 
українських ПСГ в Європу. Така ситуація є цілком очікуваною та характерною для цього 
періоду. Адже розпочався осінньо-зимовий сезон, і  трейдери, які закачували газ з літа, 
почали відбирати його з українських ПСГ для постачання на європейські ринки . Така 
тенденція збережеться до квітня», – пояснив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.  
Всього за 11 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 10,2 млрд куб. м (+12% у 
порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,9 млрд куб. м 
(+10%), із Польщі – майже 1,6 млрд куб. м (+12%). Зокрема, віртуальним реверсом 
(backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 45% або 7,1 
млрд куб. м: зі Словаччини – 3,1 млрд куб. м, з Угорщини – 2,9 млрд куб. м, з Польщі – 1,1 
млрд куб. м. З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» 
було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд куб. м) 
надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд куб.м) в режимі «кордон – 
митний склад». В листопаді розпочалась фаза активного відбору газу з митного складу та 
його подальшого транспортування до країн ЄС. Всього за період січня-листопада 
транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній 
та 30 іноземних. А послугами short-haul та «митний склад» скористалися понад півсотні 
компаній , більша частина з яких є нерезидентами. З листопада 2015 року блакитне паливо 
надходить В Україну за контрактами  виключно з країн Європейського Союзу.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОГТСУ 

 
АО "МГУ" осуществило первый платеж "Укртрансгаз"  

в размере 3,85 млрд грн 
10.12.2020 

АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") осуществило 
первый платеж АО "Укртрансгаз" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные 
права в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины". 

В компании уточнили, что платеж осуществлен в рамках выполнения договорных 
обязательств, взятых на себя сторонами в рамках процесса по отделению от "Нафтогаза" 
деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). В финансовом отчете 
"Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает 
получение группой начального финансового взноса в размере 3,871 млрд грн и регулярные 
переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по 
формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату 
продажи ОГТСУ по стоимости 81,306 млрд грн. Кроме того, 1 января 2020 г. "Укртрансгаз" 
продал ОГТСУ собственный газ, необходимый для работы системы, на 4,53 млрд грн. ОГТСУ 
по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль 20,277 млрд грн, чистый 
доход – 44,827 млрд грн. Как сообщалось, "Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО 
"ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ 
было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций 
которого Кабмин передал в управление Минфину. Одновременно государство передало 
новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Украинский 
регулятор НКРЭКУ 24 декабря 2019 года сертифицировал "ОГТСУ" и выдал ему лицензию 
на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ) 

 
РГК запустила новую мультифункциональную онлайн  

платформу для потребителей газа 
16.11.2020 

Новая платформа 104.uа открывает клиентам уникальные онлайн 
сервисы и возможности расчетов за газ и его доставку - с различными 
газовыми компаниями, независимо от географии их размещения.  

Эти инновационные решения доступны с любого девайса и особенно актуальны в 
условиях пандемии, так как позволяют взять на себя заботу о близких. "Разработанная РГК 
новая платформа 104.ua предоставляет клиентам универсальные решения, которая делают 
простыми и удобными расчеты клиентов как за газ, так и его доставку", - сообщает пресс-
служба РГК. Расширены возможности Личного кабинета на 104.ua – теперь есть 
возможность с одного аккаунта управлять лицевыми счетами в разных газовых компаниях, 
будь то поставщики газа или операторы ГРМ, независимо от их места расположения. 
Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов. Интерфейс 
Личного кабинета на 104.ua адаптирован под все виды дивайсов (компьютер, планшет или 
смартфон), а также операционные системы Android и iOS. "Такая мультифункциональность 
дает клиентам 104.ua возможность решать текущие газовые вопросы для квартир или 
домов в любой части Украины. Во время пандемии это позволяет помочь, например, 
родителям и родственникам в других регионах – достаточно подключить их лицевой счет к 
своему аккаунту. В этом социальная функция нашего проекта", - говорит Марина Моисеева, 
руководитель проекта "Платформа 104.ua". Органичным дополнением этой функции стала 
еще одна инновация на платформе 104.ua –автоматическая передача показаний счетчика. 
Для этого потребителю газа достаточно подключить к своему счетчику модем 104.ua 
SMART и внести данные о лицевом счете в свой аккаунт.  

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

Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа  
на 380 мільйонів гривень 

24.12.2020 

Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра 
Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним 
становищем. Про йдеться у повідомленні на сайті АМКУ. 

Сума штрафів становить 380,2 млн грн. Причиною зазначають необґрунтовані 
вимоги, які облгази встановлювали під час публічних закупівель побутових лічильників 
газу з листопада 2016 року по липень 2018 року. Серед цих вимог була обов’язкова 
наявність протоколу випробування з позитивними висновками за програмою досліджень 
лічильників РМ 081/39.434-2014. Вона розроблена на замовлення АТ "Дніпрогаз" (один з 
облгазів Групи) представниками ДП "Укрметртестстандарт". В АМКУ зазначають, що ця 
програма передбачає виключно висновки щодо змін метрологічних характеристик 
лічильників та не має критеріїв для їхньої якісної оцінки (позитивні/негативні). Вона 
також не є обов’язковим документом згідно законодавства та розроблена для 
добровільного застосування під час підготовки рекомендацій. "Під час розгляду справи 
було встановлено, що АТ "Харківміськгаз" згідно з Програмою випробувань РМ 081/39.434-
2014 в період з грудня 2014 по грудень 2015 на власному полігоні провело випробування 
лічильників САМГАЗ та GALLUS", - йдеться у рішенні. Саме цим лічильникам облгази Групи 
РГК надавали перевагу під час закупівель, що "призвело до ущемлення інтересів суб’єктів 
господарювання, лічильники яких не пройшли випробування за вказаною Програмою та 
штучно створило неконкурентні переваги лічильникам виробництва САМГАЗ та GALLUS в 
порівнянні з лічильниками інших виробників". Також зазначається, що рішення щодо АТ 
"Львівгаз", яке також було фігурантом справи, буде прийняте окремо. До складу Групи РГК 
входять 18 облгазів: АТ "Вінницягаз", АТ "Волиньгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Закарпатгаз", 
АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ 
"Криворіжгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ 
"Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Чернівцігаз" та АТ "Чернігівгаз". 
Нагадаємо, минулоріч Анитмонопольний комітет оштрафував 16 облгазів группи РГК 
Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим 
споживачам об'ємів використаного природного газу. Антимонопольний комітет може 
розпочати перевірку облгазів групи РГК Дмитра Фірташа щодо порушення у вигляді 
здійснення концентрації без дозволу комітету. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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СБУ прикрыла многомиллионную схему импорта  
нефтепродуктов в Украину 

03.11.2020 

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила противоправную 
схему импорта светлых нефтепродуктов. Об этом сообщает служба новостей 
интернет портала delo.ua 

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы сделки в течение 2018 — 2020 годов 
импортировали в Украину светлые нефтепродукты на основании поддельных документов с 
использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное 
лицо. После этого фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за 
наличные без уплаты налоговых платежей. Кроме этого, дельцы продавали 
заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и 
помогали с конвертированием денег в наличные. За обеспечение таких операций 
бизнесмены получали так называемую "премию" в размере 7 — 9% от общей суммы денег, 
которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам, из-за 
функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму 
более 200 млн грн. В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители 
изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые 
использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного 
производства проводятся следственные действия. Операция по разоблачению сделки 
проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов 
государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с ГСУ Национальной 
полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
АО «Укртранснафта» увеличила транзит нефти  

на 3% в январе - ноябре 2020 г. 
11.12.2020 

Объем транспортируемой нефти по итогам 11-ти месяцев 2020 г. 
составляет 14,6 млн т, что на 3% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе - ноябре составляет 2,4 
млн т (на 9,8% больше, чем за аналогичный период в 2019 г.), а транзит - 12,1 млн. т 
(+1,1%). Общий объем транспортировки нефти в ноябре 2020 г. уменьшился по сравнению 
с ноябрем прошлого года на 12,7% - до 1,3 млн. т. В частности, снизился транзит нефти 
трубопроводным транспортом по территории Украины на 22,1% - до 1,03 млн. т. При этом 
вырос объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 9,1% - до 225,6 тыс. т. Также в 
ноябре текущего года «Укртранснафта» экспортировала 79,9 тыс. т нефти в республику 
Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора купли-продажи, заключенного с BNK (UK) 
Limited. Напомним, объем транспортировки нефти нефтепроводами на НПЗ в 2019 г. 
составил 2,38 млн. т, что на 13,4% больше показателя 2018 г.. Это является крупнейшим 
объемом за последние пять лет. Укртранснафта является оператором нефтетранспортной 
системы Украины. 100% ее акций находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины». 
Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» диаметром от 159 до 1220 мм 
общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины. 

Читать полностью >>> 
По материалам tbu.com.ua 
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Глава нефтяного дивизиона НАК: Не вижу логики  
в запуске Лисичанского НПЗ 

10.11.2020 

Глава дивизиона «Нефть» НАК «Нафтогаз-Украины» Николай 
Гавриленко прокомментировал инициативу по запуску НПЗ в Лисичанске, 
исходящую от нардепа Виктора Медведчука (фракция ОПЗЖ). 

«Думаю, это под выборы. Мне около месяца назад приходило письмо от директора 
Лисичанского завода. Я спросил, насколько это серьезно. Директор ответил, что ему 
поручено проанализировать возможность запуска», - рассказал Глава дивизиона «Нефть» 
НАК «Нафтогаз-Украины» Николай Гавриленко. Гавриленко подчеркнул, что Лисичанский 
НПЗ был спроектирован под российскую нефть и ранее эксплуатировался компанией ТНК. 
«Его проектная мощность – 19 млн тонн. Более-менее адекватная эксплуатация завода с 
точки зрения операционных расходов, себестоимости производственных затрат при 
переработке возможна при его загрузке на уровне хотя бы 400 тысяч тонн в месяц. 
Оптимальная - начиная с 400 тыс. тонн в месяц, а это 5 млн тонн в год», - подчеркивает топ-
менеджер НАК. Гавриленко высказал сомнения в возможности реализации продукции, 
полученной в результате переработки такого количества нефти, исходя из 
географического положения самого предприятия. По его словам, ранее мощности этого 
завода были направлены на обеспечении нефтепродуктами Ростовской области и 
Краснодарского края, по системе продуктопроводов на ТЭЦы подавался мазут, а ГСМ 
снабжались базы Министерства обороны СССР. «НПЗ проектировался в конце 60-х – начале 
70-х годов, это - инфраструктура Советского Союза, и как он впишется в Украину сегодня - я 
не представляю. Я не вижу логики в его запуске», - отмечает Николай Гавриленко. 

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

 
Доля "Укртатнафты" на украинском рынке  

бензинов составляет 41% 
11.11.2020 

ПАО "Укртатнафта" оценило свою долю в 2019 г. на украинском рынке 
бензинов в 41%, дизтоплива – 11%. Об этом говорится в обнародованном 
годовом отчете компании. 

В отчете за 2018 год компания оценивала свою долю в бензинах и дизтопливе в 40% 
и 10% соответственно. В общем объеме реализации продукции на внутренний рынок 
пришлось 97,21% (бензины, ДТ, дорожный битум, сжиженный газ, мазут, топливо РТ/ JET, 
альтернативное смесевое моторное топливо, нефтяной бензол, сера комовая, присадка и 
другое), на внешний – 2,79% (бензол нефтяной, топливо РТ, рафинат бензольного рифор-
минга, битум дорожный, мазут топливный). В 2018 г. это соотношение составляло 94,25% 
на 5,75%. В 2019 г. "Укртатнафта" увеличила чистый доход на 4% (на 1,45 млрд грн) по 
сравнению с 2018 г. – до 37,3 млрд грн. В том числе чистый доход от реализации 
нефтепродуктов собственного производства на внутренний рынок составил 15,96 млрд 
грн, на экспорт – 1,17 млрд грн. Доход от предоставления услуг по давальческой 
переработки составил 2,44 млрд грн. Чистый убыток "Укртатнафта" в 2019 году возрос в 1,7 
раза (на 0,26 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 0,61 млрд грн. Валовой убыток 
предприятия в минувшем году сократился в 5,3 раза (на 3,86 млрд грн) – до 0,94 млрд грн. 
Кременчугский НПЗ в 2019 г., в частности, выпустил 227,77 тыс. тонн бензина А-95 (в 2018 
году – 249,22 тыс. тонн), бензина А-92 – 341,36 тыс. тонн (340,756 тыс. тонн), дизтоплива – 
663,12 тыс. тонн (510,97 тыс. тонн), мазута – 254,88 тыс. тонн (244,68 тыс. тонн), 
авиатоплива РТ – 215,6 тыс. тонн (224,39 тыс. тонн), дорожного битума – 207,78 тыс. тонн.  

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

 
Держава хоче остаточно продати ПАТ  

“Нафтохімік Прикарпаття” 
30.11.2020 

Фонд державного майна України визначив перелік об’єктів, що 
підлягають приватизації у 2020 р, серед них знайшлось місце 
багатостраждальному нафтопереробному заводу у Надвірній. 

Відповідну інформацію Галицькі Гроші знайшли у наказі Фонду держмайна від 
26.11.2020 р. Уряд хоче продати державну частку, що становить 26% відсотків. У квітні 2020 
р. “Економічна правда” повідомляла, що олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов 
та син народного депутата Ігоря Палиці Захар стали співвласниками двох нафтопереробних 
комплексів: ПАТ “Нафтохімік Прикарпаття” та ПАТ “НПК-Галичина”. Протягом 2009-2019 
років акції “Нафтохіміка Прикарпаття” та “НПК-Галичина”  були розподілені між державою 
(26%) та чотирма офшорними компаніям з Британських Віргінських островів: “ROMANNOR 
INVESTMENTS LTD”, “DOMENNIUM ENTERPRISES LTD”, “WEAVERNAL HOLDINGS LTD” та 
“DENEIRO VENTURES LTD”, які ЗМІ пов’язували із групою “Приват”. Тепер ж урядовці 
вирішили остаточно позбутись заводу. Нагадаємо, що нардеп Ігор Палиця нещодавно 
згадував про те, як відбувалась приватизація “Нафтохіміку Прикарпаття”. За словами 
депутата, який з 1999-го року має відношення до заводу, першочерговим було завдання 
викупити державну частку та частки акціонерів. «Цей бізнес Коломойському “привіз” 
Михаіл Уотфорд. Тоді була головна умова – приватизація державної частки 25% 
“Нафтохіміку”. Купили державну частку, потім почали скупку в приватних акціонерів, у 
людей. Таким чином тоді на завод зайшла “Альфа Нафта”, група “Приват”, і зайшов Михаіл 
Уотфорд, а мені запропонували очолити це підприємство», – розповідає Ігор Палиця.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами money.if.ua  
 

Шебелинский газоперерабатывающий завод сократил  
переработку нефтяного сырья на 10,8% 

04.12.2020 

Шебелинский ГПЗ в январе-октябре 2020 года сократил переработку 
нефтяного сырья на 10,8% (на 41,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – до 346,2 тыс. тонн.  

По данным Министерства энергетики Украины, в октябре-2020 переработка ГПЗ 
составила 26,9 тыс. тонн, что на 0,4% (на 0,1 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц 
прошлого года. Завод за 10 месяцев снизил производство бензина на 4,8% (на 5,9 тыс. тонн) 
– до 116 тыс. тонн, дизтоплива – на 15% (на 10,8 тыс. тонн), до 61 тыс. тонн, мазута – на 
43% (на 13,5 тыс. тонн), до 17,9 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ за отчетный период 
составила 41,6% против 46,6% в январе-октябре-2019. Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 
2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по 
сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство 
бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. 
тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. 
тонн), до 38,6 тыс. тонн. "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК 
"Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, 
обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Украинский рынок бензина  
вырос на 8% 

17.11.2020 

Объем поставок автомобильных бензинов на украинский рынок в 
январе-октябре 2020 г. вырос на 7,6%, до 1753,5 тыс. т, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (1629 тыс. т). 

Внутреннее производство бензинов за отчетный период выросло на 13,2%, до 853,6 
тыс. т, за счет Кременчугского НПЗ, который, по данным "А-95", нарастил выпуск бензинов 
на 18,4%, до 737,5 тыс. т, по сравнению с январем-октябрем 2019 г.. На Шебелинский завод 
за 10 месяцев 2020 г. пришлось 116,1 тыс. т, что на 11,6% меньше показателя аналогичного 
периода прошлого года. Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу 
отчетного периода составила 49% против 46% в январе-октябре 2019 г. За 10 месяцев 2020 
года импорт бензинов в Украину составил 902,4 тыс. т, что на 3,2% больше аналогичного 
периода прошлого года (874,8 тыс. т). По данным "А-95", белорусские НПЗ увеличили 
экспорт бензинов, по сравнению с январем-октябрем 2019 года, на 17,4%, до 697,4 тыс. т. В 
то же время, на 24%, до 201 тыс. т, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN 
(Литва, Польша), в сравнении с 10 месяцами 2019 г. 

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

 
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
 ЗОКРЕМА 
 

 
 

НАК "Нафтогаз" в 2020 году увеличивает продажи  
топлива на АЗС U.GO почти на треть 

10.11.2020 

Входящая в АО "Укргазвыдобування" (дивизион "Нафтогаз Нафта") 
сеть АЗС U.GO в январе-октябре 2020 г. увеличила физический объем 
реализации топлива на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

"Нафтогаз" не раскрывает конечные объемы продаж нефтепродуктов, но уточняет, 
что объемы продаж бензинов Shebel 92 и Shebel 95 увеличились на 57% и на 95%, 
соответственно, дизельного топлива Shebel – на 21%, автогаза Shebel LPG – на 19%. Кроме 
того, на 49% в денежном выражении выросли объемы продаж сопутствующих товаров, 
также значительно выросли продажи с использованием карточек лояльности. При этом в 
октябре 2020 года сеть U.GO установила рекорд суточной продажи нефтепродуктов за всю 
историю своего существования – 179 куб. м, тогда как предыдущий рекорд был 
зафиксирован в августе этого года – 174 куб. м. "Такие результаты, в частности, стали 
возможными благодаря высокому качеству топлива, реализации проекта по ребрендингу 
АЗС, внедрению стандартов обслуживания клиентов, внедрению программы лояльности и 
привлечению новых клиентов через акционные программы", – отмечает в "Нафтогазе". 
U.GO насчитывает 19 АЗС в Харькове и Харьковской области. В сети реализуется 
исключительно топливо производства Шебелинского НПЗ под торговой маркой Shebel. 

Читать полностью >>> 
По материалам reform.energy 

 

Ахметов завершил продажу своей  
сети АЗС «Параллель» 

13.11.2020  

Группа Рината Ахметова SCM продала принадлежащую ей сеть 
автозаправочных станций «Параллель» компании «Нафтаинвест 2020». Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга. 

«С 13 ноября 2020 года у компании «Параллель» новый собственник - «Нафтаинвест 
2020», который займется дальнейшим развитием бизнеса. Согласно условиям договора, 
сумма сделки не разглашается», - говорится в сообщении. В компании отметили, что с 
продажей сети АЗС холдинг полностью вышел «из инвестиций в сфере торговли 
нефтепродуктами». Согласно данным Youcontrol, «Нафтаинвест 2020» была создана 9 июля 
2020 г.. Конечным бенефициаром компании является Александр Дубинин. Уставный 
капитал предприятия - 7,5 млн грн. Компания зарегистрирована по адресу г. Киев, ул. 
Провиантская, 3, помещение 124. Примечательно, что по этому адресу до 17 декабря 2018 г. 
располагалось ООО «Топливная компания «Пит-Лейн», которое участники рынка называют 
фактическим покупателем сети «Параллель». Согласно реестру Государственной 
фискальной службы, у «Нафтаинвест 2020» отсутствуют лицензии на любой вид 
деятельности, связанный с торговлей топливом. В то же время компания «Пит-Лейн» имеет 
три лицензии на розничную торговлю топливом в Мариуполе и Краматорске (Донецкая 
обл.), а также лицензии на хранение и оптовую торговлю нефтепродуктами в Краматорске. 
По информации еnkorr, бенефициарами «Пит Лейн» являются чиновники налоговой и 
прочих служб из Донецка времён Виктора Януковича. Как сообщал enkorr, о том, что сеть 
«Параллель» была продана, стало известно в конце сентября 2020 г.. Однако менеджмент 
компании не подтверждал, но и не опровергал совершение сделки. Напомним, о намерении 
расстаться с розничным бизнесом SCM объявил еще до 2013 г., когда сеть насчитывала 
более 140 станций. Первоначально ее стоимость оглашалась на уровне $120 млн. По 
имеющимся данным, в тот период покупку сети рассматривали все без исключения 
крупные игроки рынка. Но покупатель так и не был найден, несмотря на предложения в 
размере $100 млн. В 2014 г. вследствие оккупации значительной части Донецкой и 
Луганской областей «Параллель» лишилась наиболее ликвидной части своей сети - 78 
станций, а офис компании был переведен в Запорожье. SCM продолжил поиск покупателей. 
В разное время поступала информация об интересе к покупке сети компаниями группы 
Wexlеr, «Гран при Ойл», SUNOIl, «БРСМ» и другими. По данным источников в этих 
компаниях, сумма сделки оценивалась в $20-22 млн. На данный момент топливо под ТМ 
«Параллель» реализуют 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 
на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, компания 
продает нефтепродукты в крупном и мелком опте. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

В Білій Церкві відкрилися два нових  
АЗК мережі ОККО 

24.11.2020 

Мережа ОККО розширила свою присутність у Київській області. Два 
нових АЗК розпочали роботу у місті Біла Церква. Комплекси розташовані на 
вулиці Леваневського, 74а та на вул. Сквирське шосе, 178. 

Кожен з них обладнаний чотирма паливороздавальними колонками з високоякісним 
пальним, в тому числі брендових марок Pulls, а також газовими модулями. До послуг 
клієнтів у будь-який час доби працюють також магазини і кафе з тепловими вітринами, з 
яких можна посмакувати свіжими та смачними готовими стравами. Таким чином, у Білій 
Церкві діють вже п’ять сучасних АЗК ОККО, де клієнтам пропонують найкращий сервіс, а 
загалом в Київській області наразі діють 28 автозаправних комплексів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОККО 
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Верховный суд передумал поддерживать  
Коломойского в деле против АМКУ 

07.12.2020 

Верховный Суд отменил решение предыдущих судов, которыми были 
заблокированы расследования Антимонопольного комитета Украины 
против ПАО «Укрнафта», и направил дело на новое рассмотрение. 

«В 2016 году АМКУ благодаря собранным НАБУ доказательствам подошел очень 
близко к тому, чтобы оштрафовать 174 компании-операторы АЗС группы «Приват» Игоря 
Коломойского, в том числе «Укрнафту», за ценовой сговор на сотни миллионов, а возможно 
и миллиарды гривен. Но тут на помощь пришел суд», — сообщает Лига антитраста на своей 
странице в Facebook. Отмечается, что в суде «Укрнафта» добилась исключения из дела 
АМКУ собранных НАБУ доказательств, среди которых была в том числе электронная 
переписка менеджеров компаний. Суды первой и апелляционной инстанции обязали АМКУ 
их не использовать. Однако 12 ноября 2020 года Верховный Суд рассмотрел жалобу АМКУ, 
отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. Суд признал, что АМКУ обратился к НАБУ на законных основаниях. 
«Конституция позволяет вмешательство в личную жизнь в интересах экономического 
благосостояния, поскольку одной из предпосылок последнего является поддержание 
государством в лице АМКУ надлежащего уровня экономической конкуренции в 
хозяйственной деятельности», — говорится в постановлении Верховного суда. 

Читать полностью >>> 
По материалам oilpoint.com.ua 
 
 І В ЦІЛОМУ:  

Как АЗС зарабатывают на нетопливном 
направлении 

16.11.2020 

В Европе сети АЗС развивают нетопливное направление (non-fuel) 
достаточно давно. Этот формат стал настолько привычным пользователям, 
что воспринимается, в первую очередь, как один из видов ритейла, а не 
дополнительных услуг к покупке бензина. 

- 

В Украине АЗС начали развивать non-fuel в 2007 году. Они открывают магазины, 
рестораны и кафе под собственным брендом. McDonald’s пытался сотрудничать с АЗС, 
открыв в 2018 году одно заведение на заправке Klo в Киеве. О других открытиях в 
компании не заявляли. По данным Shell на начало 2018 года, доля нетопливного 
направления крупных АЗС в Украине (Оkko, Wog, Klo и Shell) составляла 20%. Гендиректор 
Shell Retail Ukraine Петер Керекдярто заявлял, что в странах Центральной и Западной 
Европы nonfuel-оборот составляет 30-40% от общего оборота АЗС. В Socar Energy Ukraine 
отметили, что сейчас доля нетопливного ритейла у их сети составляет 37-40%. “В сегменте 
нетопливных продаж возможно достижение гораздо большей маржинальности”, – поясняет 
руководитель дирекции управления магазинами Wog Павел Шибаев интерес АЗС к non-fuel. 
Развитие нетопливного направления позволяет максимально эффективно использовать 
ресурсы АЗК: торговые площади, задействованных сотрудников, административные и 
технические ресурсы. 

 

Не только кафе, рестораны и магазины. Большая доля продаж non-fuel 
приходится на заведения питания и магазины при АЗС. У Wog на долю продаж магазина и 
кафе приходится 20%, у UPG – 12%. Но есть и другие направления. В зависимости от того, 
где находится АЗС (в городе или на трассе), от ее структуры трафика в ней может работать 
химчистка, почтоматы, обменник валют, банкомат или может быть доступна услуга снятия 
наличных на кассе. АЗС Wog начал сотрудничать с "Розетка" и выдает заказы на своих 
заправках. На Бориспольской трассе в Киеве на заправке Socar, которая работает по пути в 
одноименный международный аэропорт, есть услуга упаковки багажа и онлайн-табло с 
расписанием рейсов. При выборе АЗС клиенты часто ориентируются не только на цену 
топлива, но и на комфорт, говорят игроки топливного рынка. "Мы изначально развивали 
сеть, основываясь на принципе, что АЗС – это больше, чем место для заправки автомобиля. 
Это настоящий торговый центр в миниатюре", – говорит руководитель направления PR и 
коммуникаций Socar Energy Ukraine Яна Лестева. Сейчас фирменные маркеты действуют на 
всех 55 АЗС сети, а кафе  — на 36 из них. Павел Шибаев из Wog говорит, что 85% клиентов 
их сети не только заправляются, но и покупают на АЗС дополнительные товары и 
показатель конверсии топливных чеков в не топливные, превышает 100%. Сейчас у этой 
сети более 400 АЗС, из них в 376 работают магазины Wog Market и в 367 – Wog Cafe, еще 19 
работает за пределами АЗС. В частности, 14 кафе находятся в поездах “Интерсити” и 
“Интерсити+”, 4 – в аэропортах Киева, Львова и Одессы и 1 кафе в формате городского 
заведения во Львове. Сеть “Окко” тоже развивает за пределами своих АЗС рестораны 
паназиатской кухни Meiwei. Их уже 4 в Киеве, говорится на сайте сети ресторанов. Сети АЗС 
не планируют останавливаться на достигнутом. В Socar, Wog и UPG планируют увеличить 
долю нетопливного направления в общем показателе продаж. В Wog и UPG  – до 30%. 

 

Читать полностью >>> 

 

По материалам retailers.ua 
 

 
 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
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 ГЛИНО-КОАЛІНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

ЧАО "МВКО" намерен расширить добычу первичных 
каолинов, щебня и гранита до 51,7 га 

20.11.2020 

ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" намерено расширить 
границы добычи первичных каолинов, щебня и гранита на Майдан-
Вильском месторождении Хмелевского участка на 17,2 га, до 51,7 га.  

Согласно документации, на общей площади 51,7 га будет добываться открытым 
карьерным способом сырье для производства керамических, огнеупорных и тугоплавких 
изделий, а также щебень и гранит с последующим выходом на проектную мощность 400-
800 тыс. тонн/год, по вскрышным породам – 80 тыс. куб. м в год. Переработка будет 
осуществляться на существующих производственных мощностях. ЧАО "Майдан-Вильский 
комбинат огнеупоров" зарегистрировано 19 июня 2006 года. Специализируется на 
производстве огнеупорных керамических изделий. По данным НДУ на второй квартал 2020 
года, в собственности ЧАО "Компания "Ассоциация Украина" (Киев) находится 96,0601% 
акций предприятия. Уставный капитал - 1,5 млн грн. Напомним, основатель группы Golden 
Tile и глава набсовета ЧАО "Харьковский плиточный завод" Валентин Шеветовский сообщил 
о своих намерениях строить завод Президенту Украины во время его встречи с 
представителями бизнеса в Хмельницкой области. Шеветовский рассказал, что его группа 
сделала проект вместе с мировым лидером по производству оборудования - итальянской 
компанией Sacmi, но им не хватает одной детали – подключения к мощностям, 7,2 МВт. 
Инвестиции в строительство составят €50 млн, завод также создаст 370 рабочих мест и 700 
млн. грн. дохода в год. Ранее сообщалось, что Golden Tile планировала построить в 
Полонном завод мощностью 5-6 млн. кв. м в год. Керамическая группа Golden Tile 
объединяет ЧАО "Харьковский плиточный завод" (Харьков), ООО "Майдан-Вильский 
карьер", ООО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (оба – Хмельницкая обл.), ПО 
"Шахтострой" (Донецкая обл.) и ООО "Голден Тайл". 

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

Компанія «ДашБент» має намір потіснити імпортерів  
на українському ринку бентоніту 

01.12.2020 

Зовсім недавно після тривалого періоду нестабільної роботи й 
вимушеного простою відновило роботу ПАТ «Дашуківські бентоніти». Про це 
повідомляє служба новин порталу gmk.center  

Компанія розраховує на зростання попиту з боку вітчизняних гірничо-
збагачувальних комбінатів. А вже у 2021 р. «ДашБент» планує почати будівництво нового 
підприємства модульного типу. Бентонітова глина активно використовується в гірничо-
збагачувальному виробництві для виготовлення окатишів. Українські ГЗК застосовують 
магнітно-флотаційне збагачення, для якого й потрібен бентоніт. Щоб виплавити сталь, 
вміст заліза в руді має становити 58-65%. Чим вищий вміст заліза, тим якіснішою виходить 
залізорудна сировина для його виробництва. Дедалі більше споживачів у світі потребують 
ЗРС із вмістом заліза не менше 62%. Тому ГЗК намагаються підвищити ефективність 
магнітно-флотаційного збагачення. При цьому в собівартості окатишів бентоніт займає 
лише близько 3%. Донедавна українські ГЗК споживали 85% імпортної глини і 15% 
вітчизняної. Наприклад, за даними митниці, у 2018 році в Україну було завезено 900 тис. т 
бентонітової глини з Греції та Індії. Нинішній рік додав свої корективи. У зв’язку з 
порушенням ланцюжків поставок основні споживачі модифікованої глини – Полтавський і 
Північний гірничо-збагачувальні комбінати – почали звертатися за нею до «Дашуківських 
бентонітів». І це дуже розумно. Адже найбільші запаси бентонітової глини в Європі 
знаходяться саме в Україні – це Дашуківські родовище в Черкаській області. Тут 
зосереджено 90% всіх українських покладів глин, готових до промислового використання. 
До того ж «ДашБент» готовий постачати глину вітчизняним ГЗК за нижчою ціною, ніж 
Греція та Індія, і теоретично міг би забезпечувати значну частину споживання ГЗК. У 
проекті комбінату на момент його заснування закладалася виробнича потужність в 600 тис. 
т на рік. Зазначу, в глиномодифікованому продукті для ГЗК головне – стабільні 
технологічні характеристики. Адже виробничий процес на гірничо-збагачувальних 
комбінатах має тривати безперервно, при цьому важливо забезпечити його продуктом 
постійної якості. Грекам вдається цього досягти. Основне родовище бентоніту в цій країні 
знаходиться на острові Мілос. Глину видобувають із трьох кар’єрів, що відрізняються один 
від одного за своїми характеристиками. Ці види глини міксують шарами. Сушіння глини та 
її модифікація відбуваються на полях активації без застосування газу, вугілля та 
електроенергії, адже в Греції 272 сонячних днів у році. Українські ж виробники бентонітів 
змушені витрачати багато енергії на обробку глини. Тому одна з ключових вимог до 
майбутнього виробничого комплексу «ДашБенту» – стабільні характеристики якості всієї 
продуктової лінійки. Утім, незважаючи на витрати на енергію під час сушіння, логістично 
вітчизняні компанії є зручнішими, а отже, вигіднішими. З урахуванням необхідності 
диверсифікації ризиків потенційний щорічний обсяг внутрішніх поставок бентонітових 
глин можна оцінити приблизно в 100-300 тис. т. І це не межа. У 2013 році ємність світового 
ринку бентоніту становила 13,9 млн т. Обсяги споживання в Україні були близько 600 тис. 
т. Однак уже до 2018 року світовий ринок бентоніту зріс майже на 80%. Завжди вважалося, 
що обсяг ринку бентоніту прив’язаний до потреб металургії. Але в силу своїх масштабів 
металургія не може зростати надто швидкими темпами. Очевидно, що бентоніти освоїли 
нові ринкові сегменти. І цей факт змушує виробників продукції на основі бентоніту 
переглянути структуру продуктової лінійки. Цьому сприяють екологічність та інші корисні 
властивості бентоніту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 
 
 
 КЕРАМІЧНО-ВОГЕНТРИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ГК "Метінвест" з афілійованими компаніями став власником 100% акцій 

"Запоріжвогнетрив" у результаті процедури squeeze-out 
18.11.2020 

Metinvest B.V. (Нідерланди) разом з афілійованими структурами став 
власником 100% акцій ПрАТ "Запоріжвогнетрив", найбільшого в Україні 
підприємства з виробництва вогнетривких виробів. 

"Справді, група "Метінвест", спільно із "Запоріжсталлю" тв іншою компанією стали 
власником 100% акцій", - підтвердили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі групи. 
Як повідомлялося, кіпрська Barlenco Ltd., афільована з групою "Метінвест", у серпні 
поточного року скерувала міноритаріям ПрАТ "Запоріжвогнетрив" безвідкличні пропозиції 
про примусовий викуп акцій (squeeze-out) за ціною 20 грн за кожну за їх номінальної 
вартості 13 грн. При цьому, за даними "Запоріжвогнетрив" на 17 листопада 2020 року, 
частка Barlenco Ltd. зросла з 0,413379% до 5,404338%. Раніше повідомлялося, що Metinvest 
наростив свою частку в ПрАТ "Запоріжвогнетрив" до 50,79%. Barlenco Ltd 6 липня 2020 року 
відповідно до закону "Про акціонерні товариства" заявила про намір скористатися правом 
на примусовий викуп акцій (squeeze-out) у міноритаріїв ПрАТ "Запоріжвогнетрив". До того 
"Запоріжвогнетрив" 6 липня отримав повідомлення від акціонерів про досягнення 
домінувального контрольного пакета акцій ПрАТ, яке сталося 3 липня 2020 року. "Між 
компанією Metinvest B.V., ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" і 
компанією Barlenco Ltd. укладено договір, згідно з яким Barlenco Ltd. виступає суб'єктом 
реалізації прав, передбачених ст. 65 закону "Про акціонерні товариства" для заяви вимоги 
(про викуп акцій міноритаріїв - ІФ)", - констатувалося тоді в повідомленні. Згідно з 
документом, Metinvest B.V. (Нідерланди) до досягнення домінувального контрольного 
пакета акцій товариства належало 2 млн 650,697 тис. од. акцій, що становило 45,385539% 
від загальної кількості акцій (статутного капіталу) "Запоріжвогнетриву", меткомбінату 
"Запоріжсталь" - 2 млн 874,068 тис. од. акцій (49,210123% КК), кіпрська компанія Barlenco 
Ltd. не мала акцій підприємства. Після набуття статусу власника домінувального пакету 
акцій частки Metinvest B.V. і "Запоріжсталі" збереглися такими самими (2 млн 650,697 тис. 
од. акцій, або 45,385539%, і 2 млн 874,068 тис. од. акцій, або 49,210123% відповідно). При 
цьому Barlenco Ltd. стала власником 24,143 тис. од. акцій, що становить 0,413379% КК. І 
уточнювалося, що тоді в сукупності групі "Метінвест" прямо й опосередковано належало 
95,009040% акцій ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Також зазначалося, що найвища ціна акції, за 
якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, 
купували акції ПрАТ протягом 12 місяців, що передують даті придбання домінувального 
контрольного пакета акцій, - 20 грн за одну просту іменну акцію ПрАТ "Запоріжвогнетрив". 
У групі "Метінвест" тоді агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили плани про викуп акцій 
у міноритаріїв. "Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою 
компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які 
спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи 
"Метінвест". "Запоріжвогнетрив" - найбільше в Україні підприємство з виробництва 
вогнетривких виробів і матеріалів високої якості. Виробляє шамотні, муллітокремнеземні, 
муллітові, муллітокорундові, периклазові, периклазохромітові вироби, карбідокремнієві 
електронагрівачі та неформовані вогнетривкі матеріали.. 

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

 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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АМКУ дозволив належній до СКМ кіпрській Vesco покупку  
Часівоярського вогнетривкого комбінату 

10.12.2020 

АМКУ надав дозвіл компанії Vesco Limited (Лімасол, Кіпр), яка 
об'єднує глиновидобувний бізнес інвестиційної компанії UMG Investments 
групи СКМ, на покупку понад 50% акцій ПАТ "ЧВК". 

"АМКУ надано дозвіл на заявлені дії і накладено зобов'язання, якими обумовлено 
здійснення концентрації на ринках алюмосилікатних вогнетривів і вогнетривкої глини 
України", - йдеться в релізі відомства. Комітет нагадує, що ці зобов'язання були 
запропоновані самій Vesco Limited ще восени минулого року терміном на п'ять років і 
полягають, зокрема, у продажу стороннім покупцям при наявності попиту з їх боку не 
менше 50% річного обсягу реалізації "ЧВК" за ринковими цінами. Ще одним зобов'язанням 
є недопущення обмеження обсягів поставок вогнетривкої глини без економічно 
обґрунтованих на те причин стороннім покупцям, які мають намір придбати їх для потреб 
власного виробництва на території України. Крім того Vesco має протягом двох років у разі 
відсутності альтернативних джерел постачання видобутих в Україні вогнетривких глин в 
обсягах, що повністю забезпечують потреби українських споживачів, гарантувати 
реалізацію вогнетривких глин на користь таких компаній в обсягах від 20% загального 
річного обсягу реалізації учасників концентрації при наявності попиту, за ринковими 
цінами. Крім того Vesco щорічно інформуватиме АМКУ про обсяги реалізації "ЧВК" 
алюмосилікатних вогнетривів і вогнетривких глин усім покупцям і стан виконання 
офіційних заявок на покупку такої продукції сторонніх покупців, додатково інформуючи в 
разі відсутності попиту про них протягом більш ніж півроку. Комітет уточнив, що на ринках 
формувальних пісків; вирощування і реалізації с/г культур; масла вершкового; молока 
знежиреного та пакетованого учасники концентрації мають незначні сукупні частки, тому 
основну увагу було зосереджено на ринках вогнетривів (у сегменті алюмосилікатних 
формованих вогнетривів), а також вогнетривких глин. При розгляді відповідної справи 
було встановлено, що учасники концентрації на цих ринках мають порівняно невеликі 
сукупні частки, однак, за інформацією споживачів, відсутня значна конкуренція на задіяних 
ринках. Це пов'язано з обмеженою кількістю вітчизняних виробників алюмосилікатних 
вогнетривів, зокрема, через проведення активних бойових дій на сході України, які також 
призвели до значних перешкод у роботі основного конкурента учасників концентрації - 
групи GIR. Іншими факторами названо вкрай незначний імпорт вогнетривів взагалі і 
алюмосилікатних виробів зокрема і значні обсяги внутрішньогрупового споживання 
вогнетривкої глини учасниками концентрації. Окремо АМКУ досліджував становище 
учасників концентрації на ринку вогнетривких глин і встановив, що учасники концентрації 
мають істотні запаси глин у родовищах, що розробляються в Україні, тоді як кількість 
розвіданих родовищ вогнетривкої глини обмежена і у двох конкурентів учасників 
концентрації запаси глини вичерпуються. Разом із тим АМКУ враховував, що ринок 
перебуває в стані профіциту і є експортно-орієнтованим: обсяги видобутку вогнетривких 
глин повністю забезпечують потреби ринку і основний обсяг видобутої глини учасники 
концентрації реалізують на експорт (група покупця реалізує 80-90%, АТ "ЧВК" - 30-58% 
видобутої глини). З огляду на вищенаведене, АМКУ повідомив заявникам про можливість 
негативного впливу концентрації на конкурентне середовище на ринках вогнетривів (у 
сегменті алюмосилікатних формованих вогнетривів), а також вогнетривких глин, але після 
опитування споживачів, експертів і конкурентів і проведеного "market test" визнав 
достатніми запропоновані учасниками концентрації зобов'язання. "З огляду на зібрану в 
межах розгляду справ інформацію і те, що (частка) групи покупців і АТ" ЧВК "на ринках 
алюмосилікатних вогнетривів, вогнетривкої глини не перевищує 35%; ринок вогнетривкої 
глини експортно-орієнтований; АТ "ЧВК" фактично припинив виробництво вогнетривів у 
зв'язку з втратою значної кількості своїх клієнтів і необхідністю здійснювати виробничу 
діяльність у безпосередній близькості від лінії розмежування на Донбасі, а також 
грунтуючись на тому факті, що запропоновані учасниками концентрацій зобов'язання 
відповідають потребам споживачів на задіяних ринках ... ", - обґрунтував комітет своє 
рішення. Як повідомлялося, АМКУ почав розгляд цієї справи про концентрацію в жовтні 
2019 року. Часівоярський вогнетривкий комбінат спеціалізується на виробництві 
вогнетривких виробів, зокрема алюмосилікатних вогнетривів, мелених вогнетривких 
матеріалів. Його максимальні виробничі потужності з випуску вогнетривких виробів - 
314,246 тис. тонн/рік, вогнетривких матеріалів (глини) - 38 тис. тонн/рік, формувального 
піску - 800 тис. тонн/рік. ЧВК у 2019 році отримав чистий прибуток у розмірі 0,1 млн грн, 
тоді як 2018 рік завершив із чистим збитком 5,18 млн грн, а виручка зросла на 3,7% - до 
369,46 млн грн. Його нерозподілений прибуток на кінець року склав 273,69 млн грн. До 
третього кварталу 2019 року основними власниками ПАТ виступали родина колишнього 
народного депутата Владислава Лук'янова (фракція Партії регіонів) - 60,839% і АТ 
"Запоріжсталь" - 24,99% акцій. Потім замість родини з'явився мажоритарний власник - 
кіпрська компанія Wimax Ltd. з 67,866%. 

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

 
 МІНЕРАЛЬНО-ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Дрогобицька солеварня отримала  
нового директора 

24.11.2020 

Найстаріше в Україні підприємство очолить дрогобицький адвокат 
Олег Петренко. Про це повідомив директор Дрогобицького туристично-
інформаційного центру Ігор Чава, передає 4studio.com.ua 

Олег Петренко – 36-річний уродженець Дрогобича, адвокат в адвокатському 
об’єднанні “Право.Порядок”. Заступник голови дрогобицької міської організації Української 
Галицької Партії. Як повідомляється, Фонд державного майна обрав Олега Петренка 
переможцем у конкурсі на керівника солеварні. Нагадаємо, у листопаді торік Дрогобицьку 
солеварню, яка належала Міністерству аграрної політики, внесли у список на приватизацію. 
У ЛОДА звернулися до депутатів та уряду, територію об'єкта описали і подали на 
реєстрацію як нововиявлену пам ятку археологі  .Також захисники солеварні наполягали, 
що кілька приміщень солеварні належать до пам’яток архітектури місцевого значення, а 
територія підприємства є в межах охоронних зон двох пам яток архітектури національного 
значення – дерев’яних Церкви Святого Юра (поч. XVI ст), яка належить до списку ЮНЕСКО, 
та Церкви Воздвиження Чесного Хреста (XVII ст). На початку березня 2020 року уряд 
передав Дрогобицьку солеварню Фонду держмаи на. Дрогобицький солевиварювальний 
завод (ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод», дрогобицька солеварня, 
дрогобицька жупа) — найстаріший з нині діючих солеварних заводів в Україні та одне з 
найстаріших підприємств Східної Європи. «Солевиварювальний Дрогобицький завод» – 
державне підприємство, основний вид діяльності якого – добування солі. Крім того, 
добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів. Дрогобицька солеварня 
щонайменше від XIV ст., а можливо, раніше безперервно діяла на одному і тому ж місці, біля 
джерел «сировиці» — соляної ропи. Тому Дрогобицький солеварний завод, що працює й 
сьогодні, можна вважати найстарішим постійно діючим промисловим підприємством в 
Україні. Протягом століть розквіту Дрогобичу сприяла солеварня, яка постачала сіль не 
лише до Галичини і Закарпаття, але і для Волині, Холмської землі, Київщини. На даний час 
на підприємстві випускається продукція двох видів: «Сіль кухонна виварна йодована» і 
«Сіль кухонна виварна без добавок», які мають «Сертифікат відповідності Державної 
системи сертифікації УКРСЕПРО» зареєстрований в Реєстрі за № 11А 1.021.Х003763-07. Сіль 
відповідає вимогам ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) «Сіль кухонна. Загальні технічні умови».  

Читати повністю >>> 
За матеріалами 4studio.com.ua 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
o АЛМАЗНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

Держгеонадр таки зобов'язана видати "алмазний" спецдозвіл  
компанії з бенефіціарами з Німеччини 

17.11.2020 

Апеляційний суд підтвердив зобов'язання, покладене на Державна 
служба геології та надр України видати ТОВ "ЄвроГаз Мінералс" спецдозвіл 
на ГВ з ДПР Середньопридніпровського блока Українського щита. 

Спецдозвіл на ГВ з ДПР Середньопридніпровського блока Українського щита 
надається для виявлення тіл кімберлітів та лампроїтів, як можливих корінних джерел 
алмазів у Дніпропетровській області. Відповідну постанову Восьмого апеляційного 
адміністративного суду (Восьмий апеляційний адміністративний суд) від 10.11.2020 р. було 
днями оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Рішення апеляції 
набуло законної сили з дати ухвалення, але може бути оскаржене в касаційному порядку 
протягом 30 днів. ТОВ "ЄвроГаз Мінералс" вже 4 роки намагається отримати спецдозвіл. ... 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrnadra.info 

Читайте також: ТОВ «Єврогаз Минералс» буде 
видобувати алмази в Україні >>> 

 
 

o БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ООО "Инфокор Украина" предложило наибольшую цену за спецразрешение  

на пользование Будрийским участком янтаря 
03.11.2020 

ООО "Инфокор Украина" предложило наибольшую цену на аукционе за 
спецразрешение на пользование Будрийским участком янтаря – 10,02 млн 
грн при стартовой цене 0,32 млн грн.  

Согласно информации на сайте аукциона, за 5-летнее право геологического 
исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись еще четыре 
компании, в том числе ООО "Строительная компания "Дейто" предложила 10,01 млн грн, 
"Лейкстоун" – 4 млн грн, "Хупо Се Трейд" – 3,83 млн грн и "Амберлайт" – 1,05 млн грн. 
Уточняется, что стоимость геологической информации – 0,18 млн грн, аукционной 
документации – 0,01 млн грн. Собственником созданного в 2013 году "Инфокор Украина", 
согласно госреестру, является киевлянин Сергей Камратов. Компания в 2019 г. увеличила 
выручку на 18,8% – до 2,45 млн грн, получив чистую прибыль 0,3 млн грн по сравнению с 
чистым убытком 0,38 млн грн годом ранее. В данных департамента коммунальной 
собственности Киева содержится информация о согласовании "Инфокор Украина" аренды 
здания на 150 м под кафе на пляже в Днепровском районе Киева. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
На Рівненщині поліцейські вилучили 15 кілограмів бурштину  

на майже шість тисяч доларів США 
03.11.2020 

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків у житлових 
будинках зловмисників з прилеглими до них господарськими та 
підвальними приміщеннями, а також транспортних засобів фігурантів. 

Поліцейські встановили групу осіб, які здійснювали діяльність у сфері незаконного 
придбання, перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-
сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами. За фактом було 
відкрито кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, 
пересилання, перевезення, переробка бурштину) ККУ. Слідчі слідчого управління спільно з 
працівниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській обл.. за процесуального 
керівництва Рівненської обласної прокуратури із залученням працівників оперативного 
штабу з метою документування протиправної діяльності цих осіб 3 листопада провели сім 
санкціонованих обшуків. Так, за місцем проживання 34-річного уродженця Вірменії, жителя 
селища Рокитне, поліцейські виявили та вилучили три кілограми бурштину. За місцем 
проживання 52-річного односельця поліцейські виявили 12 кілограмів «сонячного» 
каміння. За попередніми даними, вартість вилученого незробленого каміння різної фракції 
становить близько шість тисяч доларів США. Вирішується питання про повідомлення 
зловмисникам про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МВС 

 
На Рівненщині під час обшуків поліцейські вилучили понад  

300 одиниць обладнання для видобутку бурштину 
13.11.2020 

Правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків у 
житлових будинках зловмисників з прилеглими до них господарськими та 
підвальними приміщеннями. Про це повідомляє cripo.com.ua 

Оперативниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській області було 
встановлено групу осіб, які здійснювали діяльність у сфері незаконного придбання, 
перевезення та переміщення поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, 
походження якого не підтверджується відповідними документами. Працівниками 
управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, слідчими слідчого управління 
за процесуального керівництва Сарненської місцевої прокуратури із залученням 
працівників оперативного штабу з метою документування протиправної діяльності цих 
осіб 12 листопада провели шістнадцять санкціонованих обшуків в Сарненському районі та 
у місті Дубно. Під час обшуків виявлено та вилучено 14 мотопомп кустарного виробництва, 
174 пожежних рукави, установку для гідророзмиву, 133 металевих тички, 8 тримачів, 8 
шрайберів з металевою противагою, 12 металевих противаг, 17 металевих шрайберів, 31 
водозабірний шланг, 63 підсаки, 7 тракторів, 8 вантажних автомобілів та дробильно-
сортувальну установку. Крім цього, за місцем проживання кримінального авторитету «Дяді 
Федора» було вилучено 4 одиниці зброї, патрони різного калібру, а також документацію до 
обладнання для видобутку «сонячного» каміння, яке вже раніше в ході обшуків було 
вилучено працівниками УСР в Рівненській області. Наразі вирішується питання про 
накладення арешту на вилучене майно та відкриття кримінального провадження за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 Кримінального 
кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами). Санкціоновані обшуки проводились у рамках кримінального провадження, 
розпочатого за частиною 1 статті 240-1 КК України (незаконне видобування, збут, 
придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами cripo.com.ua 
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Украинская металлургия в 2030: что ждет  
отрасль через 10 лет 

25.11.2020 

«ГМК-Центр» представил исследование «Металлургия Украины. 
Визия 2030», в котором проанализировал текущее состояние и 
перспективы развития металлургического производства в Украине в 
последующие 10 лет.  

 

Ключевые выводы документа должны дополнить Национальную экономическую 
стратегию 2030, финальную версию которой Кабинет Министров обещал презентовать в 
первом квартале 2021 года. Uaprom.info побывал на презентации исследования и публикует 
основные его тезисы. 

 

Вызовы. В течение 10 лет металлургическая отрасль будет трансформироваться под 
влиянием ряда факторов. В первую очередь, это стагнация спроса на металл в автопроме, 
судостроении, машиностроении и других традиционных сферах. В ближайшие десятилетия 
он будет расти менее чем на 1% в год. В то же время аналитики видят перспективу роста 
спроса со стороны «новой экономики». Строительство объектов альтернативной 
энергетики и скоростного транспорта будет драйвером роста производства металла. К 
2030 году глобальный объем стального производства достигнет 2,3-2,4 млрд т. против 1,8 
млрд т. в 2019. Около 0,3-0,4 млрд т. из них – это сталь для «зеленого» энергетического 
перехода, говорится в исследовании.  «Это не удивительно. Для строительства ветряной 
станция мощностью всего 1000 мВт необходимо 30-35 тыс т. стали. Строительство зданий 
сегодня требует гораздо меньших объемов стали. Появление мега-городов, урбанизация 
будет требовать инфраструктуры, высотное строительство – современных стальных 
решений. В активной реализации по всему миру проекты скоростного ж/д транспорта. Уже 
началась разработка стали для Hyperloop», - описал перспективы «новой экономики» 
директор ГМК-Центра Станислав Зинченко. Глобальный протекционизм и избыточные 
мощности (0,5 млрд т. из 1,5 млрд т.) будут способствовать росту конкуренции и усилят 
давление на цены. В то же время высокие требования к экологичности производства и 
тренд на цифровизацию всех процессов потребуют от компаний существенных финансовых 
вливаний в модернизацию своих активов. В частности, затраты украинских металлургов в 
связи с адаптацией к европейским требованиям по выбросам углекислого газа (т.н. CBAM), 
по разным оценкам, составят от 400 до 600 млн евро. Наконец, рост доступности и 
популярности металлолома как более экологичного сырья для производства стали может 
нивелировать преимущество вертикальной интеграции украинских производителей, 
которые располагают собственной добычей железной руды. Это также усугубит проблемы 
с заготовкой лома – дефицитного для Украины сырья. 

 

Образ будущего и как его достичь. На сегодня Украина является экспортером 
дешевого металлургического сырья и полуфабрикатов. Но у страны есть шанс к 2030 году 
занять позицию стабильного поставщика качественной метпродукции и обеспечить 
металлургии роль базовой отрасли в «новой экономике», отмечают в ГМК-Центре. Чтобы 
достичь этой цели аналитики предлагают бизнесу и государству сфокусироваться на 
реализации таких задач: Максимально снизить себестоимость производства 
металлургической продукции. Это возможно за счет использования цифровых технологий 
(машинное обучение для улучшения состава сырья, сокращения затрат на материалы, 
энергию), оптимизации постоянных затрат и операционной эффективности. Например, 
затраты на производство г/к рулона сейчас составляют порядка 500 долл. за тонну. При 
переходе в категорию производителей, чьи затраты составляют от 300 до 450 долл. за 
тонну, украинская продукция станет более конкурентной и не такой чувствительной к 
колебаниям цен на разные составляющие готового продукта. Повысить долю готовой 
продукции, в первую очередь проката и трубы, в общем объеме металлургического 
производства. Важным здесь является развитие внутреннего рынка, который сможет 
обеспечить заводы заказами на продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также 
рост потребления стали. Сегодня оно находится на уровне 108 кг на душу населения, что в 
3,5 раза меньше, чем в соседней Польше. «Мы должны понимать, что рост потребления 
стали это функция от роста экономики. Нельзя нарастить потребление только стали, в то 
время как другие отрасли будут стагнировать. То есть это предполагает синхронный рост 
всей экономики. Поскольку стимулирование обрабатывающей промышленности это один 
из векторов национального экономического развития, и если эта цель будет реализована, 
то вполне реально увеличить потребление стали на 50% за следующие 10 лет», - отметил 
главный аналитик ГМК-Центра Андрей Тарасенко. Повысить экологичность производства. 
Поскольку украинская металлургическая продукция интегрирована в глобальные цепочки 
создания ценности, она не может проигнорировать этот тренд. Сейчас выбросы CO2 на 
тонну стали в Украине на 14-60% выше, чем в ЕС. Однако чтобы сохранить свои позиции на 
меняющемся рынке, в течение следующих 10 лет придется сократить выбросы CO2 на 20%, 
а пыли – на 50%. Усилить преимущества вертикальной интеграции. Поскольку 
экологичность будет играть важную роль в металлургии будущего, использование такого 
железорудного сырья как агломерат будет сокращаться. В этих условиях украинским 
предприятиям, обладающим собственной сырьевой базой, необходимо работать над 
увеличением производства премиальных окатышей (Fe 65% и выше) и DR-окатышей. 
Кроме того, необходимо работать над улучшением обеспечения ломом. Диверсифици-
ровать рынки сбыта. Металлургическим предприятиям необходимо работать над 
расширением географии поставок, сокращать зависимость от потребителей в странах с 
высокими рисками и выходить на нетрадиционные рынки Юго-Восточной Азии и Африки. 
Как отметили в ГМК-Центре, для того, чтобы металлургическая отрасль Украины 
сохранила за собой позиции базовой и успешно справилась с вызовами будущего, 
необходимо выполнить несколько условий. В первую очередь – нарастить капитальные 
инвестиции более чем в 2 раза с 1,1 млрд до 2,4 млрд долл в год в течение последующих 10 
лет. А также – обеспечить макроэкономическую стабильность и оптимальный инвест-
климат. Кроме того, государство должно развивать внутренний рынок, способствовать 
противодействию протекционизму и разработать системную экологическую политику. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

Читайте также: Исследование 
«Металлургия Украины. Визия 2030» >>> 
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Держекоінспекція стягнула понад 7 мільйонів гривень  
з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

09.11.2020 

Державна екологічна інспекція України стягнула з ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» понад 7 мільйонів гривень збитків за 
порушення природоохоронного законодавства. 

«У вересні ДЕІ перевірила підприємство і виявила перевищення допустимих викидів 
діоксиду сірки та оксидів азоту. Це завдало шкоди природі на суму 7 103 989,07 гривень. 
Окрім того, наразі ведуться розрахунки щодо збитків за іншими видами викидів. ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» визнало, що порушило природоохоронне законодавство і 
сплатило ці кошти до державного бюджету», - проінформував голова Держекоінспекції 
Андрій Мальований. Це стало можливим, зокрема, завдяки оперативній та професійній 
роботі інспекторів ДЕІ у Дніпропетровській області, які досконало дотримувались всіх 
встановлених законом процедур. Приклад сплати підприємством збитків у добровільному 
порядку має наслідуватись й іншими суб'єктами господарювання. «Сподіваюсь, у 
майбутньому таких позитивних прикладів відповідального ставлення підприємства до 
виконання своїх зобов’язань буде більше. Особливо це актуально для ТОП-забруднювачів, 
які часто не допускають інспекторів ДЕІ до перевірок, не виконують приписи, не сплачують 
штрафів та не відшкодовують збитки, завдані екології», - зазначив Андрій Мальований. 
Водночас метою Держекоінспекції є не стягнення збитків з порушників, а екологізація 
підприємств. «Між тим, стратегічна мета Держекоінспекції залишається незмінною – ми 
прагнемо в першу чергу модернізації цих підприємств, а не стягнення з них якомога 
більших грошових сум. Бо домогтися кращої екології зможемо лише тоді, коли фабрики, 
заводи, електростанції та інші промислові об’єкти працюватимуть на сучасному 
обладнанні, матимуть якісні багатоступінчасті фільтри очистки викидів та мінімізують 
відходи, що з’являються внаслідок виробничих процесів. Європейський досвід свідчить про 
те, що це можливо. І ДЕІ працюватиме над тим, щоб українські підприємства теж пішли 
таким шляхом», - вважає Андрій Мальований. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держекоінспекції  

 
ГК «Метинвест» в третьем квартале показал 

лучшие за два года результаты 
03.12.2020 

Группа «Метинвест» в июле-сентябре 2020 года показала лучшие 
квартальные результаты за последние два года. Такое мнение высказал 
Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center. 

«После катастрофического падения спрос восстановился неожиданно быстро. К тому 
же главную скрипку начал играть Китай, который летом стал нетто-импортером. В итоге, 
после провала второго квартала, когда цены на г/к рулон упали на 20% по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года, уже в третьем квартале цены полностью отыграли 
падение, показав рост на 23%», – пояснил Тарасенко. По итогам третьего квартала 
рентабельность по EBITDA металлургического сегмента «Метинвеста» составила 12,5%. 
Лучше было только в 2018 году. Результаты сырьевого сегмента несколько хуже по 
сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев EBITDA сегмента снизилась на 
20%. Среди причин – увеличение доли концентрата в товарной продукции, соответственно, 
сокращение доли окатышей; переориентация с рынка ЕС на рынок Китая, что повлекло 
более высокие транспортные расходы; а также резкое падение цен на коксующийся уголь. 
По итогам девяти месяцев компания получила $1,379 млрд EBITDA. Это на 15,5% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам третьего квартала – $665 млн. По 
мнению аналитиков GMK Center, рост цен в четвертом квартале 2020 года может говорить 
о том, что в последнем квартале года показатели компании должны быть не хуже. «Такой 
результат является несколько неожиданным, как и быстрое восстановление спроса. Fitch 
по итогам года ожидал только $1,2 млрд EBITDA компании. Всё же текущий уровень цен 
считаем неустойчивым. Соответственно, в будущем нас ожидают новые испытания», – 
резюмировал Тарасенко. Как сообщалось, группа «Метинвест» за девять месяцев увеличила 
производство стали на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 6,15 млн 
т. «Метинвест» в январе-сентябре сократил консолидированную выручку на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до $7,6 млрд. Выручка 
металлургического сегмента Metinvest B.V. за 9 месяцев составила $5,98 млрд, что на 13% 
меньше, чем годом ранее. Отметим, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания 
горно-металлургической группы "Метинвест", осуществила очередную купонную выплату в 
размере $19,4 млн по недавно выпущенным еврооблигациям (евробондам) с погашением в 
2029 г. "Заплатили купон, все по графику в соответствии с контрактными обязательствами 
группы", - сообщили в пресс-службе "Метинвеста". …  

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

 
ТКК "Інтерпайп" погасить частину  

євробондів-2024 на $ 74,8 млн 
18.12.2020 

Трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" повідомила про рішення 
здійснити чергове часткове погашення (викуп) євробондів-2024 - цього разу 
на суму $ 74 млн 819,93 тис. 

Як повідомляється в біржовому повідомленні Interpipe Holdings Plc, викуп намічено 
провести до 29 грудня цього року. Генеральний директор Фаді Храйбе на конференції цього 
тижня повідомив, що компанія має намір продовжувати викуп своїх євробондів-2024. 
"Також розглядаються різні інструменти залучення фінансування для фінансування Capex: 
випуск єврооблігацій, залучення проектного фінансування і залучення банківського 
фінансування", - сказав він. Одночасно Храйбе наголосив, що "немає жодних негайних 
рішень щодо (нових - ІФ) єврооблігацій". "Інтерпайп" у жовтні 2019 року повідомив про 
завершення реструктуризації з частковим списанням наявної заборгованості групи перед її 
основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на $ 200 млн з купоном 
10,25% і погашенням у 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість була 
зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $ 309 млн 192,058 тис. Під 10,25% 
з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $ 45,808 млн із погашенням у кінці 2020 
року. Термін погашення існуючих нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставка збережена 
без змін - 10,25% річних. Компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 року 
викупити нові облігації на суму $ 150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки. У 
результаті серії погашень у 2020 році, остання з яких була в жовтні на $ 32,4 млн, їх обсяг 
скоротився до $ 81 млн 292,058 тис. ТКК "Інтерпайп" у січні-вересні поточного року 
отримала $ 162,46 млн чистого прибутку, тоді як завершила аналогічний період минулого 
року з чистим збитком розміром $ 60,71 млн. EBITDA компанії за 9 місяців склала $ 216,394 
млн, що на 8% перевищує показник за аналогічний період минулого року, виручка 
знизилася на 23% - до $ 660 млн, капінвестиції - на 34%, до $ 27 млн. Чистий борг компанії 
досяг мінімального рівня в $ 12 млн з коефіцієнтом чистого левериджу (чистий борг до 
EBITDA), зниженням практично до нуля (0,05x). … 
 

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

Читайте також: Інтерпайп має намір 
інвестувати в свої підприємства $100 млн >>> 
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ІнГЗК вклав 55 млн грн у модернізацію  
рудозбагачувальної фабрики 

06.11.2020 

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК) інвестував 55 
млн грн у заміну насосного парку на рудозбагачувальній фабриці №1. Уже 
встановлено 13 з 80 агрегатів VASA.  

Модернізацію насосного обладнання ІнГЗК планує завершити за два роки. Загалом 
замінять 80 агрегатів, 40 з них – до кінця 2020 р. Перед встановленням обладнання 
пройшло випробування. Насоси підтвердили свою ефективність і продуктивність. 
«Реалізація інвестиційної програми комбінату дасть підприємству змогу працювати ще 
результативніше, підвищить ефективність і безпеку ведення гірничих робіт», – наголосив 
Олександр Герасимчук, гендиректор Інгулецького ГЗК. За підсумками 2019 року ІнГЗК 
збільшив виробництво концентрату на 1,2% в порівнянні з 2018 роком – до 11,05 млн т. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Рудник "Сухая Балка" снизил производство  

товарной железной руды на 2,5% 
10.11.2020 

Рудник "Сухая Балка" в январе-октябре 2020 г. снизил производство 
товарной железной руды на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 2,184 млн тонн.  

Как сообщили на предприятии, в октябре текущего года рудник произвел 213,150 
тыс. тонн товарной руды. Как сообщалось, рудник в 2019 году увеличил производство 
товарной железной руды на 0,3% по сравнению с предыдущим годом - до 2,727 млн тонн. 
"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. Мощность 
рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. В состав рудника входят 
шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

КЖРК снизил выпуск товарной железной  
руды подземной добычи на 13,7% 

10.11.2020 

КЖРК в январе-октябре текущего года снизил выпуск товарной 
железной руды подземной добычи на 13,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 3 млн 147,2 тыс. тонн.  

В октябре КЖРК произвел 308 тыс. тонн товарной руды при плане 355 тыс. тонн, 
тогда как в сентябре - 82,2 тыс. тонн, в августе – 287 тыс. тонн, в июле - 376 тыс. тонн. При 
этом в октябре шахта "Октябрьская" произвела 13 тыс. тонн товарной руды (за 10 мес.-
2020 – 444,2 тыс. тонн), шахта "Родина" – 95 тыс. тонн (860 тыс. тонн), "Гвардейская" – 110 
тыс. тонн (977 тыс. тонн) и "Терновская" – 90 тыс. тонн (866 тыс. тонн). КЖРК в 2019 году 
снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 4% по сравнению с 
предыдущим годом - до 4,397 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче 
железной руды. Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в 
состав ПАО "КЖРК". Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. 
КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление 
предприятием осуществляет группа "Приват". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Запорожский железорудный комбинат снизил  
добычу железной руды на 1,5% 

18.11.2020 

ЗЖРК в январе-октябре текущего года снизил добычу железной руды 
на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млн 
813,2 тыс. тонн с содержанием железа в руде 60,86%.  

За 10 месяцев на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 3 
млн 806,3 тыс. тонн железорудного сырья. В октябре добыто 390 тыс. тонн руды. 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 

 

СевГОК в январе-октябре снизил выпуск  
окатышей на треть 

23.11.2020 

СевГОК в январе-октябре снизил производство товарных окатышей 
на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,46 млн 
т. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина». 

Выпуск концентрата за 10 месяцев увеличился на 3% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее – до 10,5 млн т. В октябре предприятие произвело 430 тыс. т 
окатышей и 1,06 млн т концентрата. По итогам 2019 года СевГОК сократил производство 
окатышей на 7,2% по сравнению с 2018-м – до 7,849 млн т. Выпуск концентрата вырос на 
14,9%, до 12,245 млн т. СевГОК – одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий 
в Европе. Комбинат входит в группу «Метинвест», основные акционеры – СКМ (71,24%) и 
группа компаний «Смарт-холдинг» (23,76%). 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
 

ЦГОК в январе-октябре сократил  
выпуск окатышей на 2% 

24.11.2020 

ЦГОК в январе-октябре 2020 года сократил производство товарных 
железорудных окатышей на 2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 1,86 млн т.  

В октябре комбинат произвел 76 тыс. т окатышей, тогда как в сентябре – 202,5 тыс. 
т. За десять месяцев производство железорудного концентрата возросло на 10,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,079 млн т. В том числе в октябре 
выпущено 443,97 тыс. т концентрата. По итогам 2019 года ЦГОК нарастил производство 
товарных окатышей на 4,3% по сравнению с 2018-м – до 2,402 млн т. Выпуск 
железорудного концентрата увеличился на 0,5%, до 4,436 млн т. Центральный ГОК входит 
в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Специализируется 
на добыче и производстве железорудного сырья: концентрата с содержанием железа 65% и 
68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center  

 
Ferrexpo Жеваго добилась отмены ареста  

акций Полтавского ГОКа 
30.11.2020 

Суд отменил арест 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский 
ГОК). Об этом сообщает швейцарская железорудная компания со штаб-
квартирой в Украине Ferrexpo, передает biz.censor.net 

"Ferrexpo сообщает, что добилась успеха в своем ходатайстве в украинский суд об 
отмене ограничения, касающегося 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining ("FPM"), 
принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland", – сообщает компания в пресс-релизе на своем 
сайте. Компания напоминает, что 19 июня 2020 года объявила, что районный суд первой 
инстанции арестовал 50,3% акций Полтавского ГОКа. Ferrexpo безуспешно обжаловала это 
постановление суда. "После нового ходатайства об отмене ограничения, которое было 
подано в суд в ноябре 2020 года, Группе удалось отменить это ограничение. Группа 
понимает, что новое решение суда об отмене ограничения на 50,3% акций FPM не может 
быть обжаловано", – сообщает Ferrexpo. 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). Однако в том же месяце акции предприятия были вновь арестовааны 
судом. Ранее суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, 
который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго 
объявлен в международный розыск. Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о 
подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является 
бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн. Жеваго подозревается в организации 
растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо 
крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Barlenco намерена воспользоваться правом на принудительный  
выкуп акций у миноритариев "ДКХЗ" 

18.11.2020 

Кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с группой "Метинвест" 
подтвердила намерение воспользоваться правом на squeeze-out у 
миноритариев ЧАО "Днепровский коксохимический завод".  

Согласно официальным данным ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
ДКХЗ 18 ноября текущего года получил соответствующее уведомление от акционеров. Как 
сообщалось, ЧАО "ДКХЗ " получило 21 октября текущего года уведомление от компании 
Metinvest B.V. о достижении доминирующего контрольного пакета акций в предприятии. 
Тогда уточнялось, что прямая доля Metinvest B.V. возросла с 73,37% (500 млн 623,051 тыс. 
штук акций) 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 одну простую 
акцию. Как сообщалось, Metinvest B.V. объявил в апреле 2019 года о предложении выкупить 
у миноритариев ДКХЗ акции в рамках процедуры sell-out (выкуп по требованию 
миноритария на основании ст.68 и 69 закона "Об акционерных обществах"). Metinvest B.V. в 
середине марта 2020 года объявил о завершении сделки по приобретению доли ЧАО 
"ДКХЗ" и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия. Группа "Метинвест" 
еще в 2014 году направила заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на 
приобретение контрольного пакета акций ДКХЗ. Около года назад АМКУ одобрил данную 
сделку с учетом ряда ограничений. До этого "Метинвест" получил ряд разрешений 
антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
АО «Запорожкокс» наладил поставки гранулированного 

пека речным транспортом 
30.11.2020 

АО «Запорожкокс» в 2020 году начал отгрузку гранулированного пека 
потребителям из Турции речным транспортом. Об этом говорится в 
сообщении на сайте предприятия. 

В 2020 году комбинат реализовал 6,5 тыс. т гранулированного пека с помощью 
речных грузоперевозок. Продукцию отправили по реке Днепр через Запорожский речной 
порт. Далее судно отправилось в турецкий порт, откуда продукцию завода доставили 
напрямую потребителю. Поставки гранулированного пека речным транспортом позволили 
«Запорожкоксу» сократить затраты на логистику и увеличить скорость поставки 
продукции потребителям. В планах предприятия наращивать грузооборот продукции через 
речной порт в 2021 году, чтобы усилить конкурентные позиции и расширить базу 
потребителей гранулированного пека за рубежом. Напомним, что в 2019 году 
«Запорожкокс» инвестировал 152 млн грн в новую линию грануляции пека. Ее запуск 
позволит вдвое нарастить выпуск продукции – до 49 тыс. т в год. АО «Запорожкокс» – один 
из крупнейших коксохимических заводов Украины. Предприятие производит 10% 
украинского кокса. Группа «Метинвест» владеет 51% акций компании. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 

Госэкоинспекция добилась закрытия Харьковского коксохима.  
Травил воздух аммиаком и фенолом 

11.12.2020 

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил 
требование государственной экологической инспекции Харьковской области 
остановить работу Коксового завода Новомет.  

"Суд принял решение временно остановить деятельность предприятия по 
производству кокса и каменноугольной смолы "Коксовый завод Новомет", – сообщил глава 
Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей Facebook странице. Он добавил, что 
предприятие может возобновить работу только после получения разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. В сентябре 2020 года Госэкоинспекция провела 
проверку предприятия и зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих 
веществ: аммиака, фенола и сероводорода. Региональное отделение Госэкоинспекции 
выписало предприятию штраф всего в 272 грн, что возмутило главу ведомства и Андрей 
Малеваный пообещал добиться закрытия предприятия через суды. Столь малый размер 
штрафа Малеваный объяснил недостатками природоохранного законодательства. 
Напомним, 23 сентября 2020 года Госэконоинспекция сообщила, что готовит документы 
для судебного иска против Харьковского коксового завода Новомет с целью добиться 
полного прекращения деятельности предприятия. Инспекция также обещала пересмотреть 
штрафы за экологический ущерб, нанесенный предприятием. 20 сентября при 
инспектировании предприятия были оштрафованы два руководителя завода на 272 грн. А 
25 сентября Госэконоинспекция подсчитала, что ущерб окружающей среде от работы 
Харьковского коксового завода Новомет составляет 3,6 млн грн.   

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

https://gmk.center/ua/news/ingzk-vklav-55-mln-grn-u-modernizaciju-rudozbagachuvalnoi-fabriki/
http://www.fixygen.ua/news/20201110/rudnik-suhaya.html
http://www.fixygen.ua/news/20201110/kzhrk-snizil.html
http://www.fixygen.ua/news/20201118/zaporozhskij.html
https://gmk.center/news/sevgok-v-yanvare-oktyabre-snizil-vypusk-okatyshej-na-tret/
https://gmk.center/news/cgok-v-yanvare-oktyabre-sokratil-vypusk-okatyshej-na-2-2/
https://biz.censor.net/news/3233983/ferrexpo_jevago_dobilas_otmeny_aresta_aktsiyi_poltavskogo_goka
http://www.fixygen.ua/news/20201118/barlenco-namerena.html
https://gmk.center/news/zaporozhkoks-naladil-postavki-granulirovannogo-peka-rechnym-transportom/
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http://zgrk.com.ua/
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http://cgok.metinvestholding.com/ru
http://www.ferrexpo.ua/
http://www.dkhz.com.ua/
http://www.zaporozhcoke.com/
http://www.hkz.com.ua/


 

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

 

 ФЕРОСПЛАВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Украина сократила экспорт ферросплавов с  
начала года на 29% 

09.11.2020 

Украина в январе-октябре 2020 г. сократила экспорт ферросплавов в 
денежном выражении на 28,7% – до $568,3 млн. Об этом свидетельствует 
статистика Государственной таможенной службы. 

В натуральном выражении на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года экспорт этой продукции сократился до 535,56 тыс. тонн. Основной экспорт 
ферросплавов осуществлялся в Нидерланды (23,43% поставок в денежном выражении), 
Турцию (13,77%) и Китай (13,56%). В то же время Украина за 10 месяцев импортировала 
28,86 тыс. тонн данной продукции, что на 18,6% меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В денежном выражении импорт снизился на 27,6% – до $81,41 
млн. Ввоз осуществлялся в основном из Казахстана (24,50%), Бразилии (21,24%) и РФ 
(13,21%). Напомним, Украина в 2019 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном 
выражении на 7,8% по сравнению с 2018 годом – до 833,61 тыс. тонн, в денежном 
выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% – до $910,17 млн. … 
По материалам biz.censor.net 

 
ПФК нарастил производство ферроникеля  

на 24% с начала года 
09.11.2020 

В январе-сентябре т.г. ПФК переработал 1,159 млн т руды, что 
соответствует 64 849 т ферроникеля из рудного сырья (124,0% к 9 мес. 2019 
г.) или 12,3 тыс т никеля (122,8% к 9 мес. 2019). 

По итогам 9 мес. работы прибыль ПФК составила 12,4 млн грн, налог на прибыль – 
4,4 млн грн. Средняя зарплата на предприятии - 11893 грн., сообщила пресс-служба 
инвестора завода Solway Group. Инвестиции предприятия в поддержку производственного 
потенциала (приобретение оборудования и техники, строительство) составили 9,3 млн грн. 
Начало больших капитальных ремонтов, в частности рудно-термической печи №2 и 
трубчатой вращающейся печи №3, по данным ПФК, запланировано на ноябрь 2020 г. В 2017 
г. комбинат начал долгосрочный проект по реконструкции третьей степени газоочистного 
оборудования на трубчатых вращающихся печах №1 и №2, что приведет к уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно мировым стандартам. В 2018 году 
выполнен первый этап строительства (48,1 млн грн) - переход газоочистки ТОП-1 на 
временную схему, с установкой дымососа и переносом газоходов в дымовую трубу, что 
позволит выполнить второй этап без остановки основного производства. В 2019 году ПФК 
приобрел резервный дымосос и выполнил строительно-монтажные работы. … 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 
Украина в январе-октябре сократила выпуск  

ферросплавов на четверть 
27.11.2020 

Ферросплавные предприятия Украины в январе-октябре 2020 года 
сократили выпуск продукции на 25,2% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – до 644,5 тыс. т. 

За десять месяцев Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ, ЗЗФ) 
сократили выпуск силикомарганца на 31,4% по сравнению с январем-октябрем 2019 года – 
до 485,8 тыс. т. НЗФ, ЗЗФ и Краматорский ферросплавный завод (КФЗ) увеличили 
производство ферромарганца на 22,1% по сравнению с январем-октябрем прошлого года – 
до 106,1 тыс. т. КФЗ за десять месяцев произвел 34,09 тыс. т (данные об объемах 
производства КФЗ за январь-октябрь 2019 года отсутствуют). В июле-октябре завод 
простаивал из-за остановки печи. Производство ферросилиция снизилось по сравнению с 
январем-октябрем 2019 года на 17,7%, до 50,23 тыс. т, металлического марганца – на 56,5%, 
до 2,46 тыс. т. Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, МГОК) 
за десять месяцев нарастили выпуск марганцевого концентрата на 19,6% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – до 1,548 млн т. При этом МГОК произвел 
468,3 тыс. т концентрата (рост на 5,4% к январю-октябрю 2019-го), ПГОК – 1,1 млн т 
(+13%). По итогам 2019 года ферросплавные предприятия Украины нарастили 
производство продукции на 0,4% по сравнению с 2018-м – 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 gmk.center 

 
НЗФ у січні-жовтні скоротив виробництво  

майже на третину 
27.11.2020 

Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) у січні-жовтні 2020 року 
скоротив виробництво продукції на 31% у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року – до 441,9 тис. т.  

За 10 міс. НЗФ знизив випуск силікомарганцю на 30,2%, до 408,2 тис. т, а феромар-
ганцю – на 39,2%, до 33,7 тис. т. У жовтні завод виробив 35,5 тис. т феросплавів, тоді як у 
вересні – 35,2 тис. т. Раніше повідомлялося, що НЗФ знизив обсяги випуску через 
відсутність попиту з боку споживачів. За підсумками 2019 року НЗФ знизив виробництво 
продукції на 8,3% в порівнянні з 2018-м – до 723,60 тис. т. При цьому випуск 
силікомарганцю впав на 10,4%, до 659,47 тис. т, а виробництво феромарганцю зросло на 
8,3%, до 43,46 тис. т. Нікопольський завод феросплавів – найбільший в Україні виробник 
силіко- і феромарганцю. Завод виробляє феросплави з імпортної й української сировини. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
ЗЗФ в январе-октябре сократил производство  

ферросплавов на 24% 
27.11.2020 

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-октябре 2020 года 
снизил производство ферросплавов на 23,9% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее – до 168,5 тыс. т.  

ЗЗФ за 10 месяцев снизил производство силикомарганца на 37,2%, до 77,6 тыс. т.  
Производство ферросилиция упало на 17,7%, до 50,23 тыс. т. Производство ферромарганца 
выросло на 22%, до 38,25 тыс. т. Завод сократил производство марганца металлического на 
56,5% по сравнению с январем-октябре прошлого года – до 2,46 тыс. т. В октябре 
произведено 15,24 тыс. т ферросплавов, тогда как в сентябре – 14,42 тыс. т. По итогам 2019 
года ЗЗФ увеличил производство ферросплавов на 1,9% по сравнению с 2018 годом – до 
250,91 тыс. т.  Выпуск силикомарганца вырос на 17,2%, до 145,21 тыс. т, а производство 
ферросилиция упало на 17,1%, до 62,56 тыс. т. Запорожский завод ферросплавов (ЗФЗ) – 
один из трех производителей ферросплавов в Украине. Производит марганцевые и 
кремниевые сплавы (ферросиликомарганец, ферросилиций, ферромарганец)… 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
 

 
 

 СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Завод "Электросталь" увеличило выпуск  
непрерывнолитой заготовки на 13,7% 

10.11.2020 

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Донецкой обл.) в 
январе-октябре 2020 г. увеличило выпуск непрерывнолитой заготовки на 
13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 83 тыс. тонн.  

Как сообщил представитель "Электростали", в октябре выплавлено 10 тыс. тонн 
продукции, тогда как в предыдущем месяце – 6 тыс. тонн. При этом он напомнил, что с 
января по середину марта 2019 года предприятие полностью простаивало и частично 
возобновило работу с середины марта, после чего работало на треть мощности или меньше. 
Как сообщалось, в 2019 году выпуск непрерывнолитой заготовки на "Электростали" 
сократился в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом - до 83 тыс. тонн с 289 тыс. тонн. 
Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку 
покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего 
было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь". … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь"  

сократил выплавку стали на 13,9% 
17.11.2020 

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе-
октябре 2020 г. сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 13,9% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 641 тыс. тонн.  

В октябре выплавлено 62,8 тыс. тонн стали. Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в 
2019 году сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим годом - до 854,5 
тыс. тонн. "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных 
труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть 
торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной 
Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, 
в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под 
брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания 
перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

МК "ArcelorMittal Кривой Рог" снизил выпуск  
общего проката на 3,8% 

18.11.2020 

АМКР по итогам января-октября текущего года снизил выпуск общего 
проката, по оперативным данным, на 3,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 3,69 млн тонн.  

Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали за этот период снизилась 
на 16,6% - до 3,8 млн тонн, чугуна - на 11,3%, до 4 млн тонн. При этом производство 
агломерата уменьшилось на 11,5% - до 7,36 млн тонн. В октябре произведено 320 тыс. тонн 
проката, 350 тыс. тонн стали, 380 тыс. тонн чугуна, 700 тыс. тонн агломерата. Как 
сообщалось "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2019 г. увеличил выпуск общего проката 
на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 
млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн, производство агломерата увеличилось на 
14,3% - до 9,831 млн тонн. "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель 
стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в 
частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-
металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в 
частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

МК «Азовсталь» виграла у податковій  
суперечці на 320 млн грн 

19.11.2020 

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Державної 
податкової служби й залишив без змін рішення, яким було задоволено позов 
ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь». 

Таким чином скасовано податкове рішення про зменшення суми бюджетного 
відшкодування з ПДВ в розмірі 213,4 млн грн і 106,7 млн грн штрафу. Раніше суд 
відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків залишив 
без змін рішення, яким було задоволено позов ТОВ «Метінвест-Ресурс» та скасовано 
податкові повідомлення-рішення про збільшення суми грошового зобов'язання з податку 
на прибуток на 335,1 млн грн і про зменшення суми від'ємного значення об'єкта 
оподаткування податком на прибуток на 10 млн грн. Також суд залишив без змін рішення, 
яким на вимогу ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» було скасовано податкове 
повідомлення-рішення про нарахування податкових зобов'язань на 873,6 млн грн. Суд 
також раніше частково задовольнив позов ПрАТ «Єнакіївський металургійний завод» до 
Офісу великих платників податків і стягнув з держбюджету на користь позивача суму 
бюджетного відшкодування з ПДВ за січень 2015 року в розмірі 106,7 млн ??грн і пеню в 
розмірі 105,9 млн грн за порушення терміну відшкодування ПДВ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
 

Днепровский металлургический комбинат направил  
на ремонт конвертера 25 млн грн 

20.11.2020 

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) направил 25 млн 
грн на ремонт конвертера №2. Модернизацию оборудования завершили за 
12 суток. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». 

В ходе капремонта подрядные организации провели ревизию и замену ряда 
крупнейших механических узлов агрегата, изношенного электрооборудования. Вместе с 
тем осуществлена перефутеровка агрегата. Предыдущий капремонт конвертера №2 
проводили в 2018 году. Проектная производительность агрегата – 1,5 млн т стали в год. 
Ранее, Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), 
входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), остановил доменную печь 
(ДП) №1М на капитальный ремонт третьего разряда продолжительностью 17 суток. Как 
сообщается в информации ДМК со ссылкой на руководителя проектов и программ 
доменного цеха Павла Маховского, в период проведения капремонта будет, в частности, 
выполнена замена загрузочного устройства печи и восстановление огнеупорной футеровки 
шахты печи способом ручного шоткретирования. Капремонт позволит увеличить 
межремонтный период и повысить надежность работы доменной печи в процессе ее 
эксплуатации. К выполнению основных ремонтных работ привлечены подрядчики - ООО 
"Индустриальные технологии Украины". … 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center, fixygen.ua 
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Краматорская Энергомашспецсталь увеличила  
выплавку стали на 9,3% 

08.12.2020 

ПАО «Энергомашспецсталь» (Краматорск Донецкой обл.), в январе-
ноябре текущего года увеличило выплавку стали на 9,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 59 тыс. тонн. 

В ноябре произведено 4 тыс. тонн стали. Как сообщалось, «Энергомашспецсталь» по 
итогам в 2019 года снизила выплавку стали на 4,8% по сравнению с 2018 годом - до 59 тыс. 
тонн. ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых 
изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, 
судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 

 
АО "Днепровский металлургический завод" сократил  

выпуск готового проката на 73,2% 
08.12.2020 

ДМЗ по итогам работы за 11 мес. т.г. сократил выпуск готового проката 
на 73,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 117 тыс. тонн из-
за простоя вследствие ремонта с конца октября-2019 по май-2020.  

В ноябре завод произвел 22 тыс. тонн проката, что соответствует месячному уровню 
августа-октября текущего года. За 11 месяцев предприятие сократило выплавку стали на 
71,4%, до 146 тыс. тонн (в ноябре – 27 тыс. тонн), чугуна - на 72,4%, до 136 тыс. тонн (25 
тыс. тонн). В конце мая текущего года сообщалось, что ДМЗ готовится к запуску доменного 
и прокатного переделов. Инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона 
DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" предусматривает капиталовложения в размере 
$300 млн в течение ближайших пяти лет. Для реализации инвестпроектов специалисты 
ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и в июне перезапустили работу завода. В 
2019 году ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с 2018 годом - до 449 
тыс. тонн, стали - на 44,5%, до 511 тыс. тонн, чугуна – также на 44,5%, до 492 тыс. тонн. 
Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 
2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного  

бюджета долг за возмещение НДС 
09.12.2020 

Енакиевский металлургический завод взыскал с государственного 
бюджета долг за возмещение налога на добавленную стоимость в размере 
106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. 

Так, Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную 
жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение 
Донецкого окружного админсуда, которым был частично удовлетворен иск ЧАО 
"Енакиевский металлургический завод" (г. Мариуполь) к налоговикам и Главному 
управлению Государственной казначейской службы в г. Киеве. Этим решением взыскано с 
госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 г. в 
размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения 
НДС. Суд апелляционной инстанции также решил, что "налоговый орган допустил 
противоправную бездеятельность относительно непредставления в орган, 
осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, заключения с 
указанием суммы налога, подлежащего возмещению". По данным госреестра, конечным 
бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а 
собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский. … 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Метинвест завершил крупнейший экологический  

проект в истории Украины 
17.12.2020 

Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в 
истории независимой Украины – реконструкцию газоочистных сооружений 
аглофабрики ММК им. Ильича стоимостью более $160 млн. 

На аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов 
пыли в Мариуполе. Сегодня ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов 
приведен к европейским стандартам. После поэтапного ввода в эксплуатацию всех новых 
фильтров выбросы пыли снизятся на 90%, выбросы серы – на 46%. В целом же, благодаря 
проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе 
сократятся на треть. Главным поставщиком оборудования и технологий выступила 
итальянская компания Termokimik Corporation. Генподрядчик – «Метинвест-Инжиниринг». 
Юрий Рыженков, Генеральный директор Группы Метинвест: «Этим проектом мы в 
очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало 
испытаний, но мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, 
вкладывая в него немалые средства, потому что знали, как это важно для жителей 
Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в 
обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения 
исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени 
Ильича не только крупнейшая в Европе, но еще и самая экологичная и современная». 

Читать полностью >>> 
По материалам SCM 

 
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ  
 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ  
 

 
 

Госгеонедр выставит на аукционы 4 участка  
с залежами золота 

26.11.2020 

Государственная служба геологии и недр Украины намерена 
выставить на электронные торги четыре участка с залежами руд золота. 
Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах в Facebook. 

“Анонсировали долгожданные инвестиционные предложения - участки с залежами 
руд золота. Четыре объекта - площадь Желтоводская, участки Балка Широкая (оба объекта 
- Днепропетровская область), Квитковская и Майская (оба - Одесская область) - предлагаем 
для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на пять лет”, - 
написал Опимах. При этом участки Квитковская и Майская могут рассматриваться как один 
инвестиционный объект. По словам Романа Опимаха, Украина имеет значительные запасы 
золота, “по подсчетам - около 3 тыс. тонн”. “Но мы не используем свой потенциал, а золото, 
которое используется в производствах, завозят из-за границы. Зато, если удастся привлечь 
инвестиции в разработку золотоносных участков, будем иметь положительный эффект не 
только на развитие собственной добычи, но и на развитие инфраструктуры, 
сопутствующих производств и в целом на ВВП страны”, - констатировал глава Госгеонедр. 
Первый аукцион по золотоносному объекту (площадь Желтоводская) состоится 23 декабря. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 В ЦІЛОМУ 

Украина увеличила импорт алюминиевых  
руд и концентрата на 2,5% 

11.12.2020 

Украина в январе-ноябре 2020 г. увеличила импорт алюминиевых руд 
и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 2,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн 668,976 тыс. тонн.  

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), 
за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 1,7% - до $208,269 млн. 
При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (62,62% поставок в денежном 
выражении), Ганы (14,84%) и Бразилии (14,63%). За 11 мес. реэкспортировано в Польшу 
184 тонны бокситов на $29 тыс., тогда как за 11 мес.-2019 в эту страну было поставлено 22 
тонны на $1 тыс. Как сообщалось, Украина в 2019 году снизила импорт алюминиевых руд в 
натуральном выражении на 3,9% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 892,202 тыс. тонн, в 
денежном выражении ввоз возрос на 6,6% - до $220,857 млн. 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), аффилированный с Объединенной компанией (ОК) "Российский 
алюминий" ("РусАл", РФ). Из бокситов производится глинозем. "РусАлу" в Украине также 
принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК), который прекратил 
выпуск первичного алюминия и глинозема. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 І ЗОКРЕМА 
 

Суд арестовал имущество Николаевского глиноземного завода из-за спора о 
загрязнениях шламом на ₴9,2 миллиардов 

08.12.2020 

Общественная организация «Стоп шлам» подала иск в суд против 
предприятия «Николаевский глиноземный завод», требуя возместить 
больше 9,2 миллиардов гривен морального ущерба за вред экологии. 

Заводский районный суд Николаева арестовал имущество Николаевского 
глиноземного завода в рамках обеспечения иска общественной организации о возмещении 
ущерба на сумму более 9,2 миллиардов гривен из-за загрязнения территорий возле завода 
шламом. Соответствующее решение вынесла судья Ирина Боброва. Общественная 
организация «Стоп шлам» подала 19 ноября иск, в котором просила взыскать в свою пользу 
9 миллиардов 280 миллионов 800 тысяч гривен морального вреда и судебные издержки. В 
частности, истец считает, что ООО «Николаевский глиноземный завод» противоправно 
размещает в своих шламохранилищах отходы переработки иностранного сырья - красные 
шламы, которые являются опасными отходами. Истец утверждает, что соответствующие 
отходы размещены противоправно, вследствие повышения скорости ветра эти отходы 
пылящих нарушая право каждого из членов ОО «СТОП шлам» на безопасную окружающую 
среду и безопасные и надлежащие условия для жизни. Размер морального вреда из-за 
влияния шлама члены общественной организации мотивируют исследованием, 
проведенным Ассоциацией психологов Украины, а также заключением комиссионной 
судебной психологической экспертизы от 15 октября, составленной Киевским научно-
исследовательским институтом судебных экспертиз. Также в иске ссылаются на 
публикации в СМИ, из которых можно сделать вывод, что НГЗ более 10 лет не 
предпринимает серьезных мер, чтобы обезопасить свои шламохранилища. Кроме того 
истец отмечает, что согласно одному уголовному производству НГЗ уклоняется от 
минимизации негативного влияния собственной хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, не желает осуществлять любые меры, направленные на решение 
соответствующей экологической проблемы. В итоге судья частично удовлетворила 
требования истца и наложила арест на все движимое имущество и имущественные права 
ООО «Николаевский глиноземный завод». При этом судья Боброва отказалась 
арестовывать денежные средства и корпоративные права фирмы. Это определение суда 
вступает в силу с момента вынесения. Отметим, что согласно информации на сайте 
судебной власти, ответчик уже подал апелляционную жалобу на это решение. Также 
добавим, что как сообщали в ОО «Стоп шлам», частный исполнитель Дмитрий Куличенко 
приходил с этим решением суда на НГЗ для описи имущества, но его не пустила охрана. 
Стоить отметить, что ОО «Стоп шлам» появилась 17 января этого года. Ее возглавляет 
Василий Орел, который также был помощником депутата Николаевского горсовета 7-го 
созыва от БПП Владимира Крыленко. Еще он после Крыленко возглавил другую ОО – 
«Правове джерело». Также соучредителями ОО «Стоп шлам» числятся адвокат Евгений 
Урбанский и Павел Сюрченко, который также числится сооснователем благотворительного 
фонда «Эко Гармони Интернейшенел». Напомним, как Чорономорская таможня выявила 
ряд нарушений, в частности минимизацию платежей со стороны «НГЗ» и подала иск об 
отмене разрешения на помещение товаров под таможенный режим переработки на 
таможенной территории. Ранее сообщалось, что 27 марта судья Игорь Устинов вынес 
решение в пользу ООО «НГЗ» (входящей в состав ОАО «РУСАЛ» Дерипаски) об обеспечении 
иска, которым остановил действие решения Черономорской таможни Гостаможслужбы, об 
отзыве разрешения на помещение товаров в таможенный режим переработки на 
таможенной территории. После этого руководитель Черноморской таможни 
Гостаможслужбы Александр Щуцкий возмутился решением судьи Николаевского 
окружного административного суда Игоря Устинова, которое позволяет ООО 
«Николаевский глиноземный завод» избежать уплаты налогов. Кроме того, Щуцкий заявил, 
что из-за ситуации с НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической 
катастрофы. Также сообщалось о том, что по словам и.о. главы Черноморской таможни, 
предприятие олигарха Дерипаски ежемесячно платит в фонд николаевского СБУ и других 
правоохранителей, чтобы избежать лишних разбирательств. К тому же, в Черноморской 
таможне заметили, что судьи Николаевского админсуда в любом деле принимают решения 
исключительно в пользу НГЗ. Позже, и.о. начальника Черноморской таможни заявил, что о 
ситуации с НГЗ всем было известно, но «суды и руководство города годами сознательно 
закрывали глаза на весь этот беспорядок». Также напомним, как в 2013 году неоднократно 
сообщалось, что Николаевский глиноземный завод снова превращает близлежащие села в 
«красную планету». В частности, шламохранилища присыпали снегом, чтобы избежать 
пыления. При этом, в облуправлении охраны природы неоднократно заверяли, что шлам от 
НГЗ не загрязнил ни воду, ни почву. 

Читать полностью >>> 
По материалам news.pn 
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 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 
Титанические усилия: как запустить  

титановую отрасль Украины 
 

04.11.2020 

Украина нуждается в новых точках экономического роста. Для этой 
роли, к сожалению, по разным причинам не подходят многие отрасли 
отечественной экономики. Но есть и целый ряд перспективных секторов. 

 

Одним из драйверов экономического прорыва страны могла бы стать титановая 
отрасль, в которой Украина имеет огромные предпосылки для успеха. Для развития этой 
отрасли Украинский институт будущего разработал и представил стратегию «Украина 
2030. Новый титановый лидер мировой индустрии». Документ предполагает создание в 
нашей стране условий для развития титанового отрасли и формирования замкнутого 
цикла производства. 

 

Мировой рынок. Объем мирового рынка титановой продукции оценивается в $27 
млрд. Примерно 95% переработки титанового сырья направляется на изготовление 
диоксида титана, который используется в химической и пищевой промышленностях, 
косметологии. Еще 5-10% идет на выплавку металла в виде губки и проката. Всего 
производство диоксида титана в мире составляет примерно 6 млн т, производство 
титановой губки – 210 тыс. т, металлического титана – 400 тыс. т. Это немного на фоне 
других рынков, например, рынок алюминия составляет 60 млн т, нержавеющей стали – 40 
млн т. В структуре мирового потребления металлического титана 42% приходится на 
аэрокосмическую отрасль, 38% – на промышленность 11% – на оборону, 3% на медицину, 
6% – на потребительские товары и др. Титан – это конструкционный материал будущего. 
Объем его потребления в аэрокосмической отрасли в 2020 году оценочно составит $3,5 
млрд, в 2030-м – уже $4,7 млрд. Мировой рынок титановых имплантов составляет $5 млрд, 
в 2030-м он будет на уровне $10,7 млрд. 
 

Украинский титан. Сегодня только семь стран мира производят металлический 
титан, и Украина – одна из них. Хотя существующие мощности можно отнести к 
устаревшим. Однако наличие таковых – уже само по себе весомое конкурентное 
преимущество. А еще в нашей стране расположены значительные запасы ильменитовых 
руд – сырья для производства титана. По оценкам экспертов, Украина занимает третье 
место по запасам титанового сырья с показателем в 94 млн т (11%). Перед нами идут 
Австралия и Китай запасами в 279 млн т (34,1%) и 230 млн т (28,2%) соответственно. При 
этом Украина имеет только одно и к тому же устаревшее производство – Запорожский 
титаномагниевый комбинат номинальной мощностью 20 тыс. титановой губки в год. В 
реальности  предприятие выпускает значительно меньше продукции. В 2012-2019 гг. 
производство на ЗТМК снизилось с 12 тыс. т до 6 тыс. т. Производство титанового пигмента 
в Украине с 2011 года по 2019-й упало на 73% – со 153 тыс. т до 41,5 тыс. т. Снижается и 
добыча сырья (ильменита и рутила) – с 783 тыс. т в 2017 году до 697 тыс. т 
прогнозируемых на 2020 год. В год Украина производит всей титановой продукции 
(концентрат, пигмент, губка, изделия из титана) на $350-400 млн, но при существующих 
запасах сырья могла бы в разы больше. 

Суть стратегии >>> 
По материалам gmk.center 

 
 

ВКФ «Велта» хоче побудувати завод з переробки  
титанової руди за $270 млн 

06.11.2020 

Виробничо-комерційна фірма «Велта» має намір побудувати завод з 
виготовлення титанового порошку за власною інноваційною технологією 
вартістю $270 млн. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна». 

У планах «Велта» – побудувати промисловий титановий комплекс з випуску готових 
титанових виробів за інноваційною технологією. Це буде перший проект в Україні та світі з 
виготовлення кінцевих виробів з доступного титану. Виробнича потужність майбутнього 
комплексу – 5 тис. готових виробів на рік. Проект дасть змогу створити до 2 тис. робочих 
місць. «Промисловий титановий комплекс – це запатентований інноваційний метод, 
«зелена» концепція нульових викидів, реіндустріалізація – будівництво на промисловій 
дільниці закритої в 1995 році шахти «Новомиргород», реновація – будівництво міні-міста 
поруч з новим комплексом», – йдеться в повідомленні підприємства. Відзначимо, 
інноваційний метод отримання металічного титану, розроблений науково-дослідницьким 
центром Velta RD Titan, отримав позитивний висновок від «Українського інституту 
інтелектуальної власності» (Укрпатент). Новий метод значно знижує вартість титану за 
рахунок низької енергоємності процесу. Титан має ряд значних переваг перед 
широковживаними металами: міцний та легкий, витримує екстремальні температури та 
агресивні середовища, дружній до людського тіла. Але висока вартість стримувала 
вибуховий ріст використання даного металу. Таким чином український винахід отримання 
доступного титану може запустити процес глобальних змін на ринку металів. Окрім того, 
технологія компанії «Велта» має концепцію нульових викидів. «Мета «Велти» – титанові 
побутові вироби, доступні пересічному споживачу. Ми не тільки розробили технологію 
отримування доступного титану, ми вже отримуємо сотні кілограм порошку та тестуємо 
кінцеві вироби з власного металічного титану», - прокоментував Андрій Бродський, 
генеральний директор ТОВ ВКФ «Велта». Velta RD Titan з 2017 року працює над вивченням 
нових підходів отримання титанових матеріалів. Першу заявку на патентування новітньої 
технології дослідницький центр подав до патентних бюро США та України у лютому цього 
року. Нагадаємо, Науково-дослідницький центр Velta RD Titan (м. Дніпро) компанії ТОВ ВКФ 
«Велта» отримав 400 кг порошку металевого титану за власною інноваційною 
технологією. Останній публічний результат отримання титану альтернативним способом 
було оголошено корейско-австралійским партнерством компаній Australian Strategic 
Materials  та Zirconium Technology Corporation. У серпні 2020 року вони заявили про 
виробництво 9 кг титанового порошку. Напівпромислова ділянка Velta RD Titan з липня 
почала збільшувати обсяги виробництва. Стартувавши з 50 кг, в жовтні виробнича 
потужність сягне 250-300 кг титанового порошку на місяць. «Ми максимально 
сконцентровані на тестах порошку, який вже має стабільну якість, та на тестах готових 
виробів з нього. Наша ціль залишається незмінною – побутові вироби з доступного титану» 
- прокоментував Андрій Бродський, генеральний директор компанії «Велта». Інноваційний 
метод, що носить назву Velta Ti Process дозволяє отримувати перший за популярністю 
титановий сплав Grade 5, та Grade 4. Останній має статус «медичного» та використовується 
у авіа та хімічній промисловості. ТОВ ВКФ «Велта» володіє Лікарівським і Бирзулівським 
родовищами ільменіту. На базі останнього 9 років функціонує гірничо-збагачувальний 
комплекс з видобутку та переробки титанової руди. «Велта» займає 2% на світовому ринку 
титанової сировини. Velta RD Titan - науково-дослідницький центр, де була розроблена 
новітня технологія виробництва металічного титану, а також тривають подальші 
дослідження максимального зниження вартості виробництва даного металу. На базі Velta 
RD Titan відбувається безпосереднє виробництво металічного порошку з титанової 
сировини Бирзулівського ГЗК. Velta Titanium Metal - дослідницька лабораторія, де 
тестуються різноманітні підходи у виробництві кінцевих побутових виробів з титанового 
порошку, виготовленого Velta RD Titan. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center, velta-ua.com 

 
 

Фонд держмайна впроваджує план фінансового 
порятунку ТОВ «ЗТМК» 

26.11.2020 

ТОВ «Запорізький ТМК» включено до списку об’єктів, що підлягають 
приватизації. Відповідне розпорядження КМУ набуло чинності 25 листопада. 
Про це повідомляє прес-служба ФДМ України. 

Включення ТОВ «ЗТМК» до переліку об’єктів приватизації дозволить зупинити усі 
виконавчі провадження та забезпечити подальшу стабільну роботу підприємства, сказано в 
пояснювальній записці до документу. Проєкт відповідної постанови розроблено в рамках 
виконання створеного Фондом держмайна та ТОВ «ЗТМК» плану з фінансового 
оздоровлення заводу, та направлений, в першу чергу, для активізації норми п.12 ст.34 
Закону України «Про виконавче провадження», яка зупиняє вчинення усіх виконавчих дій 
щодо державних підприємств або пакетів акцій (часток) господарських товариств при їх 
включенні до переліку об’єктів малої або великої приватизації. Це дозволяє відкрити новий 
розрахунковий рахунок для провадження виробничої діяльності та модернізації 
підприємства. Таким чином ТОВ «ЗТМК» матиме можливість здійснити модернізацію 
виробництва, що суттєво знизить собівартість продукції, завдяки чому з квітня 2021 року 
товариство збільшить обсяги виробництва готової продукції на 50%, що повністю виведе 
підприємство на рівень беззбитковості. Це відновлення виробництва після довгих років 
недбалого управління стане першим важливим кроком на шляху до фінансового 
оздоровлення. Також, включення ТОВ «ЗТМК» до переліку об’єктів приватизації 
гарантовано убезпечить це підприємство від можливості початку процедури банкрутства. 
Критична необхідність впровадження антикризового плану фінансового порятунку 
підприємства виникла через накопичені протягом 11 років минулим менеджментом на чолі 
з колишнім директором Володимиром Сиваком борги за електроенергію в сумі понад 1,2 
млрд грн, що призвело до арешту судом всіх рахунків ТОВ «ЗТМК». В рамках реалізації 
зазначеного плану, 23 листопада 2020 року Фонд державного майна України зареєстрував 
нову редакцію статуту ТОВ «ЗТМК», якою скасував пріоритетне право другого акціонера на 
викуп у разі приватизації – таким чином державна частка у разі приватизації буде 
реалізована виключно на прозорих конкурентних засадах. Рішення про проведення 
аукціону з приватизації буде розглянуто лише після закінчення судового процесу САП та 
НАБУ щодо повернення 49% від Tolexis державі. Довідково: ТОВ «ЗТМК» – утворено на базі 
ДП «Запорізький ТМК» – єдиний в Україні і в Європі виробник губчатого титану. Частка 
держави: 51% акцій, управління корпоративними правами держави здійснює Фонд 
державного майна України. Частка TOLEXIS TRADING LIMITED: 49% акцій. Приватний 
акціонер отримав цей пакет акцій в обмін на інвестиційні зобов'язання в обсязі 110 млн 
дол., ці кошти мали бути  витрачені на те, щоб зробити ЗТМК найбільш сучасним 
виробництвом титану у світі. Проте модернізація виконана не була, а підприємство 
знаходиться в значно гіршому стані, ніж до залучення цього інвестора. Зокрема, замість 
виробничих потужностей в обсязі 900 т титанової губки на місяць зараз підприємство може 
виготовляти лише 420 т, що вкрай негативно відображається на економічних показниках, 
оскільки не досягається ефект масштабу. Правоохоронні органи підозрюють в розкраданні 
492 мільйонів гривень попереднє керівництво, за часів якого на підприємстві 
практикувалися схеми продажу продукції  афілійованим компаніям за заниженими цінами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ФДМУ 

 
АТ «ОГХК» підводить попередні підсумки 2020 року: прибутковість  

підприємства зросла вшестеро 
02.12.2020 

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» змогла стабілізувати роботу 
та покращити фінансові показники, що дозволило підвищити заробітні 
плати всім працівникам філій на 20%.  

Якщо минулого року чистий прибуток ОГХК склав близько 100 млн грн, то цього 
року компанія заробить майже 600 млн грн. Зріст фінансових показників – це результат не 
підвищення цін на продукцію (адже на тлі світової кризи ціни на світовому ринку навпаки 
дещо знизились), а наслідок зламу корупційних схем та модернізації системи закупівель і 
продажів. «Слід відзначити, що у питаннях оптимізації операційного управління ОГХК 
здійснила впевнений крок вперед.  Для Фонду держмайна, який є представником 
акціонерів в особі держави, ми були і досі залишаємося показовим підприємством», – 
зазначає Артур Сомов, т.в.о. голови правління АТ «ОГХК». Приватизація ОГХК нині 
перебуває на фінальному етапі. В компанії працює аукціонна комісія, до складу якої входять 
представники влади та суміжних підприємств-лідерів галузі, органи контролю. Зокрема, це 
представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, СБУ, 
Фонду держмайна, Дніпропетровської та Житомирської облдержадміністрацій, а також 
безпосередньо т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов і голова первинної організації 
ПМГУ філії «ВГМК» Федір Клименко, який діє з правом дорадчого голосу. Комісія формує 
приватизаційні умови, які згодом будуть направлені до Уряду для затвердження. Вимоги до 
інвестора, серед іншого, включатимуть заборону на скорочення робочих місць впродовж 
визначеного періоду, а також зобов’язання щодо забезпечення соціального пакету для всіх 
представників трудового колективу. Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв 
розпорядження «Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства «Об’єднана 
гірничо-хімічна компанія» на 2020 рік. Цим розпорядженням затверджується фінансовий 
план акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 2020 рік, 
відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та 
спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року згідно з установчими 
документами. Реалізація розпорядження забезпечить 344 672 000 грн виплат ОГХК на 
користь держави, в тому числі податку на прибуток у розмірі 104 203 000 грн. 
Передбачається, що в 2020 році чистий прибуток компанії становитиме 575 670 000 грн. 
Нині чистий прибуток компанії фактично отриманий за 9 місяців поточного року склав 424 
494 000 грн, що в понад 4 рази перевищує загальний фінансовий результат за минулий рік 
100 736 000 грн. Відзначимо, 5 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив 
тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства 
“Об’єднана гірничо-хімічна компанія” на заступника голови правління Сомова А. Ю. Зміна 
менеджменту в ОГХК викликана фактом зловживання службовими повноваженнями з боку 
попереднього керівника Пітера Девіса. Замість організації роботи АТ «Об’єднана гірничо-
хімічна компанія» згідно із узгодженим планом дій, визначеним Фондом державного майна 
України, в управлінні якого знаходиться підприємство, упродовж останніх кількох тижнів 
Пітер Девіс зайняв позицію одноосібного управителя ОГХК. Він привласнив печатку 
компанії, відсторонив від роботи заступників та фактично заблокував діяльність правління 
державного підприємства. Водночас Девіс прийняв рішення відновити продаж продукції 
Вільногірського ГМК, філії ОГХК, компаніям, що підконтрольні старому менеджменту 
підприємства, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і 
корупцію. Одночасно Пітер наказав зупинити відвантаження продукції добросовісним 
контрагентам, які забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на кілька мільйонів 
доларів США. У вересні 2020 року за особистим розпорядженням Девіса до роботи на 
Вільногірському ГМК, попри вже затверджений штатний розпис, повернулися раніше 
звільнені менеджери, натомість новопризначені фахівці були відсторонені від операційного 
контролю фінансових операцій. Одним з останніх розпоряджень П. Девіса на посаді була 
інструкція про продаж 1 млн доларів США, що зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати 
заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь 
афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній. … 

Читати повністю >>>  
За матеріалами АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 
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Виробництво та споживання металопрокату  
в Україні за 11 місяців 2020 р. 

21.12.2020 

За даними ОП «Укрметалургпром», за 11 місяців 2020 р. 
українськими металургійними підприємствами вироблено 16,72 млн т 
металопрокату (99,6% відносно аналогічного періоду 2019 р.). 

З них, за інформацією ТОВ «ЕТР-Спектр», експортовано порядку 13,55 млн т, або 
81,1%. В аналогічному періоді 2019 р. частка експорту становила близько 83,4% (13,98 млн 
т при загальному виробництві металопрокату 16,78 млн т). Частка напівфабрикатів в 
експортних поставках за 11 місяців 2020 р. становить 51,01%, що помітно вище показника 
періоду січень-листопад 2019 р. (47,02%). Питома вага плоского прокату в експортних 
поставках за 11 місяців 2020 трохи нижче показника аналогічного періоду 2019 р. (32,46% 
та 33,23% відповідно). Частка ж сортового прокату в експортних поставках за 11 місяців 
2020 р. помітно поступається показнику аналогічного періоду 2019 р. (16,53% у 2020 р. 
проти 19,75% у 2019 р.). За січень-листопад 2020 р. ємність внутрішнього ринку становила 
4296,0 тис. т металопрокату, з яких 1130,0 тис. т або 26,3% приходиться на імпорт. За 
аналогічний період 2019 р. ємність внутрішнього ринку була 4120,7 тис. т, з яких 1327,7 
тис. т або 32,2% імпортовано. Таким чином, за 11 місяців 2020 р. спостерігається 
збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня-листопада 2019 р. на 4,3%, з 
одночасним скороченням частки імпортної складової на 5,9%. Структура імпорту за 11 
місяців 2020 р. характеризується домінуванням плоского прокату над сортовим (56,28% та 
42,55% відповідно); в аналогічному ж періоді 2019 р. домінування плоского прокату над 
сортовим було дещо помітнішим (відповідно, 56,15% та 40,92%). Основними експортними 
ринками української металопродукції за січень-листопад 2020 р., за даними ТОВ «ЕТР-
Спектр», є країни Європейського союзу (29,0%), Азії (15,0%) та іншої Європи (14,1%). Серед 
металургійних імпортерів за 11 місяців 2020 р. перше місце обіймає СНД (37,1%), на 
другому ЄС-28 (24,8% ), на третьому – країни Азії (21,1%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ОП «Укрметалургпром» 
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Основные трубные предприятия Украины за 10 мес. 2020 г. снизили  
производство труб из черных металлов на 19,1% 

17.11.2020 

Производство труб из черных метал лов за 11 мес. 2020 г. на 19,1% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 704 тыс. тонн, в 
том числе в октябре выпущено 81,6 тыс. тонн.  

Как сообщили в объединении "Укртрубопром", предприятия объединения за 10 мес. 
2020 года сократили производство труб на 28% - до 449,9 тыс. тонн, в том числе в октябре 
выпущено 48,2 тыс. тонн. При этом, по предварительным данным, выпуск труб на 
"Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал на 37,2% - до 120,3 тыс. тонн (в октябре – 14,2 
тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 27,4%, до 67,2 тыс. тонн (8,6 тыс. тонн). "Интерпайп 
Нико Тьюб" сократил производство на 19,2% - до 245,4 тыс. тонн (23,8 тыс. тонн). Как 
сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по экономике и финансам "Интерпайпа" 
Денис Морозов, падение производства на трубных заводах компании объясняется 
падением спроса на нарезные трубы (OCTG) в Украине и США. "В Украине темпы и объемы 
бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Наибольший 
вклад в снижение внесла госкомпания "Укргазвыдобування". Кроме того, упал и рынок 
линейных труб общего назначения на фоне снижения ВВП страны. Аналогичная картина в 
США: темпы бурения снизились в три раза. Множество американских компаний, 
добывавших нефть и газ, обанкротились. Поэтому спрос на трубы сильно упал. Кроме этого, 
нам сложнее конкурировать на рынке, где действует 32%-я пошлина на нашу продукцию", - 
констатировал он. Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) произвел 0,3 тыс. тонн труб, 
тогда как в январе-октябре-2019 выпустил 17,3 тыс. тонн этой продукции. "Сентравис" 
сократил производство на 11,5%, до 15,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн). 
Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 43,5% - до 1,3 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн). Не 
входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.Ильича 
нарастил выпуск труб на 6% - до 127,6 тыс. тонн (в октябре – 16,3 тыс. тонн), "Коминмет" 
увеличил на 0,8% - до 126,4 тыс. тонн (17 тыс. тонн). Ранее "Укртрубопром" констатировал, 
что Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с 2018 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 

 
Акционеры "Интерпайп НМТЗ" обновили членов  

набсовета и его председателя 
18.11.2020 

Акционеры ЧАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" 
("Интерпайп НМТЗ", Днепропетровская обл.) обновили членов 
наблюдательного совета, в том числе сменив его председателя.  

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
кадровые перестановки проведены на годовом общем собрании акционеров 17 ноября 
текущего года. В набсовет переизбраны директор ООО "Интерпайп Украина" Денис 
Морозов, начальник управления по работе с внешними организациями финансово-
экономической службы ООО "Интерпайп Украина" Глеб Бридня, директор по правовым 
вопросам управления по правовым вопросам ООО "Интерпайп Украина" Инна Любименко, 
начальник управления казначейских операций финансово-экономической службы ООО 
"Интерпайп Украина" Юлия Сова, начальник отдела экономической безопасности службы 
экономической безопасности ООО "Интерпайп Украина" Олег Трегуб. Кроме того, 
акционеры ввели в состав набсовета директора трубного дивизиона ООО "Интерпайп 
Украина" Веру Смаль и руководителя проектной группы финансово-экономической службы 
ООО "Интерпайп-Украина" Павла Илькова. Из набсовета выведен директор ООО 
"Интерпайп Менеджмент", главный исполнительный директор Interpipe Limited Фади 
Храйбе. Председателем набсовета на его заседании избрана Вера Смаль.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 
 
 
 
 
 

 
 
 КОЛЕСА 

ИНТЕРПАЙП начал поставки колес для високо- 
скоростных поездов Deutsche Bahn 

30.11.2020 

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП осуществила 
первую поставку пассажирских железнодорожных колес для 
высокоскоростных поездов национального немецкого ж/д оператора – 
компании Deutsche Bahn. 

ИНТЕРПАЙП уже длительное время сотрудничает с Deutsche Bahn и успел 
зарекомендовать себя надежным партнером. Более того, Компания – один из лидеров на 
европейском рынке в сегменте ж/д колес для грузовых вагонов. Два из трех грузовых 
вагона в Европе – с нашими колесами. Кроме того, ИНТЕРПАЙП уже поставлял колесную 
продукцию для пассажирского пригородного транспорта. Пассажирские ж/д колеса для 
высокоскоростных поездов - высокоточный сложный продукт. Для снижения нагрузки на 
рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям 
пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части 
геометрических параметров: они должны иметь отверстия в диске и чистовую расточку 
ступицы. Специалисты R&D ИНТЕРПАЙП успешно справились с поставленной задачей, 
разработав всю технологию производства – от проектирования конструкции и химсостава 
до готового колеса. Таким образом ИНТЕРПАЙП стал первым производителем на 
постсоветском пространстве, который вошел в «Лигу чемпионов» - на европейский рынок 
пассажирских колес для высокоскоростных поездов - и стал сертифицированным 
поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn. Александр Гарькавый, директор 
дивизиона железнодорожной продукции ИНТЕРПАЙП: «Это крайне важный заказ и 
отличная возможность войти в список компаний-поставщиков для высокоскоростного 
пассажирского транспорта. На европейском рынке к такой продукции предъявляют очень 
жесткие требования, и, как правило, вагоностроительные и вагоноремонтные компании 
отдают предпочтение уже проверенным поставщикам. Успешное выполнение этого заказа 
для Deutsche Bahn открывает новые перспективы ж/д дивизиона ИНТЕРПАЙП». 
ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д 
колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых 
офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и 
Европы. В 2019 году ИНТЕРПАЙП реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 
203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В 
ИНТЕРПАЙП работают 11 тыс. сотрудников. … 

 Читать полностью >>> 
По материалам ИНТЕРПАЙПа 
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Компания "Металл Холдинг Трейд" сократила  
чистую прибыль на 63,9% 

20.11.2020 

ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых 
компаний Украины, по итогам 2019 года сократило чистую прибыль на 
63,9% по сравнению с предыдущим годом – до 30,425 млн грн.  

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
компания в 2019 году нарастила чистый доход на 1,8% - до 3 млрд 676,331 млн грн. 
Нераспределенная прибыль к концу года составила 443,456 млн грн. ООО "Металл Холдинг 
Трейд" занимается оптовой торговлей металлов, производством металлоконструкций. 
Учредителями и участниками ООО являются три физлица: Сергей Лойченко, владеющий 
75%-ной долей, Олег Мельник (12,5%) и Владимир Побережнюк (12,5%). Уставный капитал 
ООО - 4,020 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Обіг хімічних речовин в Україні потребує комплексного  
сучасного регулювання 

06.11.2020 

Обіг хімічних речовин в Україні потребує комплексного сучасного 
регулювання. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних 
ресурсів України Роман Абрамовський. 

«В Україні наразі відсутнє комплексне правове регулювання обігу хімічних речовин, 
що своєю чергою несе загрозу для людей та довкілля. Адже хімічна промисловість та 
пов’язані з нею сектори займають значну частину економіки країни. І цей факт не можна 
ігнорувати. Окремі діючі технічні регламенти не можуть якісно врегулювати всі аспекти. 
Тому є необхідність запровадження фундаментальних засад до управління хімічною 
безпекою держави та зменшення негативного впливу хімічних речовин», - відзначив Роман 
Абрамовський під час спільної презентації з ОБСЄ концепції законопроекту «Про хімічну 
безпеку». Розроблений Міндовкіллям та ОБСЄ законопроект встановлює чіткі правила 
поводження з хімічними речовинами на ринку, а також правові механізми захисту людей та 
довкілля від негативного впливу хімікатів й запобіжники можливих терористичних актів з 
використанням хімічних речовин. Зокрема, документом передбачено: поступове виведення 
з обігу хімічних речовин, які становлять неконтрольовані ризики; запровадження трьох 
нових дозволів для суб’єктів господарювання – на використання особливо небезпечних 
хімічних речовин, які виводяться з ринку, на використання отруйних хімічних речовин та 
на використання альтернативної назви хімічних речовин; цифровізація адміністративних 
процесів та створення єдиної платформи, яка міститиме всі бази, реєстри, переліки 
хімічних речовин і відповідної продукції; введення узгодженої на глобальному рівні 
системи класифікації небезпеки та маркування хімічної продукції (UN GHS); проведення 
моніторингу, виявлення та реєстрація загроз хімічній безпеці, контроль джерел загроз; 
надання підтримки освітній та науковій діяльності у сфері хімічної безпеки, забезпечення 
інформацією громадськість тощо. «Після прийняття законопроекту кожен громадянин 
України матиме можливість отримати інформацію про хімічний склад продукції, яка 
випускається на ринок. А бізнес отримає чіткі правила роботи, які будуть гармонізовані з 
міжнародними та європейськими стандартами. У тому числі це спростить доступ 
вітчизняної продукції на зовнішні ринки», - відзначив Роман Абрамовський. Рамковий 
закон стане основою для подальшого впровадження низки директив та технічних 
регламентів ЄС, що є частиною міжнародних зобов’язань України, а також зобов’язань за 
Угодою про асоціацію з ЄС. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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АО "Ривнеазот" выпустил 641,5 тыс. тонн  

минеральных удобрений 
31.10.2020 

ЧАО "Ривнеазот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса 
Group DF, в январе-сентябре 2020 года выпустило 641,5 тыс. тонн 
минеральных удобрений, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  

Согласно пресс-релизу Group DF в пятницу, предприятие произвело 32,2 тыс. тонн 
аммиака водного технического, 427,7 тыс. тонн аммиачной селитры, 5,1 тыс. тонн 
аммиачной селитры (в виде плава), 176,5 тыс. тонн ИАС (известково-аммиачной селитры). 
"Ривнеазот" также выпустил 258,5 тыс. тонн технического аммиака, 452,3 тыс. тонн 
неконцентрированной азотной кислоты, 107,5 тонн азота жидкого и 0,52 тонн кислорода 
технического товарного. "За девять месяцев выработка товарной продукции выросла на 
4,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019). Мы максимально загрузили мощности 
цехов, производящих минеральные удобрения. Особенность года – завод производит 
больше продукции более глубокого передела. Например, аммиака собственного 
производства было использовано в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019", – 
цитируется в сообщении глава правления предприятия Михаил Заблуда. ЧАО "Ривнеазот" – 
одно из крупнейших украинских химических предприятий в Западной Украине, которое с 
2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление 
работы – производство минеральных азотных удобрений. Кроме того, предприятие 
выпускает кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед. ЧАО в 2019 году 
увеличило производство минеральных удобрений в 2,4 раза – до 1,135 млн тонн. В 
частности, производство аммиачной селитры составило 587 тыс. тонн (+48,2% к 2018 году), 
известково-аммиачной селитры – 221 тыс. тонн (в 3,4 раза), неконцентрированной азотной 
кислоты – 604 тыс. тонн (+70%), аммиака водного технического – 35 тыс. тонн (в 5,3 раза). 
Производство технического аммиака составило 292 тыс. тонн. Активы азотной химии 
Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по 
производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО 
"Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая 
обл., контроль над этим предприятием утерян из-за оккупации части Донбасса). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Кабмин сменил главу Одесского  
припортового завода 

11.11.2020 

Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, согласовал 
назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО 
"Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева. 

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей 
странице в сети Facebook. Из открытых источников известно, что Парсентьев в 2005 году 
работал заместителем "Лисичанскнефтеоргсинтез", эксплуатировавшего Лисичанский НПЗ. 
В это время главой Луганской ОГА был нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов. С 
сентября 2010 года по сентябрь 2015 года Парсентьев был главой ООО "Международный 
консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" – 
совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и российского"Газпромом". До этого 
был коммерческим директором "Укртрансгаза". В пресс-службе Фонда госимущества (ФГИ) 
называют причиной смены руководства ОПЗ определенные претензии к работе бывшего 
главы предприятия. "Предыдущее руководство ОПЗ выполнило возложенные на него 
обязанности по обеспечению бесперебойной работы предприятия. Однако, проведенный 
ФГИ внеплановый внутренний аудит ОПЗ за январь-сентябрь 2020 года… 
продемонстрировал ряд недостатков, которыми сопровождалась деятельность экс-
руководства завода", – отмечается в сообщении. В частности, бывший менеджмент ОПЗ не 
произвел реструктуризацию задолженностей завода и конкурс по отбору поставщика 
давальческого сырья, осуществлял недостаточно эффективное управление 
непрофильными активами завода, а также предложил нереалистичный проект 
финансового плана на 2021 год, заявляют в Фонде. "Учитывая вышесказанное и реализуя 
определенные законодательством полномочия для достижения стратегических целей ОПЗ 
и защиты интересов государства, наблюдательный совет предприятия принял решение о 
смене председателя правления ОПЗ", – сказано в сообщении. ФГИ заявляет, что перед 
новым руководством ОПЗ поставленные задачи по расширению объемов производства и 
повышению рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода 
для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной 
приватизации. Как сообщалось, с января 2020 года должность и.о. главы правления – 
директора ОПЗ занимал Николай Синица. ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также 
занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ 
принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-
физлицам – 0,4312%. 

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

 
 

Сєвєродонецький «Азот» інвестує у модернізацію цеху  
азотної кислоти понад 2,5 млн грн 

18.11.2020 

На Сєвєродонецькому «Азоті», що входить до групи підприємств 
азотного бізнесу Group DF, розпочався капітальний ремонт агрегату (УКЛ-7 
№3) у цеху виробництва азотної кислоти. 

Загальний обсяг коштів, інвестованих у модернізацію агрегату, складе понад 2,5 млн 
грн. «Ми продовжуємо модернізувати підприємство. Успішне проведення цього планового 
ремонту підвищить показники продуктивності, поліпшить низку витратних коефіцієнтів і, 
відповідно, вплине на собівартість. У цеху знизиться споживання аміаку і буде підвищено 
концентрацію виробленої кислоти», – зазначив Леонід Бугайов, Голова Правління ПрАТ 
«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ». За словами керівника об’єднання, в рамках 
ремонтної кампанії виконуються роботи на основних вузлах агрегату УКЛ-7 цеху 
виробництва азотної кислоти. Зокрема, проводиться заміна фільтрів на всьому агрегаті, 
заміна змійовиків на абсорбційній колоні. Також проводиться експертно-технічне 
діагностування колони, холодильника-компенсатора та інших ключових вузлів. 
Обладнання, зокрема, серце агрегату – турбокомпресор, розбирається та перевіряється на 
наявність можливих дефектів. Проводиться комплексна діагностика і ремонт 
електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів. «Модернізація цеху не призведе 
до зниження поточного обсягу виробництва. Капітальний ремонт ведеться на агрегаті цеху 
№3, а інші три технологічні лінії продовжують функціонувати, і випуск азотної кислоти 
триває. Виробничі плани буде повністю виконано, і наші клієнти отримають необхідну 
продукцію вчасно й у потрібному обсязі», – підкреслив Леонід Бугайов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Group DF 

 
 
 
 

 
Завод «Карпатнафтохім» виходить на ринок  

з медичним киснем 
25.11.2020 

Калуське підприємство «Карпатнафтохім» зареєстрував кисень як 
медичний препарат і тепер може постачати його в лікувальні заклади. Про це 
повідомили в пресслужбі «Карпатнафтохіму». 

«Карпатнафтохім» зареєстрував кисень як лікарський засіб і тепер може постачати 
його в медичні заклади. Процес цей був досить тривалим, 120 календарних днів. 
Підприємство виконало всі методичні рекомендації. Втім, для повного завершення цього 
процесу ще необхідно вирішити питання логістики, тобто доставки рідкого кисню в 
медичні заклади. Для цього необхідний спеціальний автотранспорт, якого ми не маємо», - 
повідомили в пресслужбі «Карпатнафтохіму». На їхнє переконання, це питання має 
вирішувати керівництво лікарень. Досі медичний кисень для медичних закладів області 
постачали з підприємств Львова. «На медичний кисень, як і на будь-яку іншу продукцію, 
існує ринок, який в основному вже зайнятий. Медичні заклади Західної України киснем 
забезпечували такі підприємства, як Львівський хімічний завод, «Кріоген-Сервіс» і «Сектор 
газу». За минулий період, коли ці фірми стали спеціалізуватися на виробництві медичного 
кисню, вони ж створили і свою мережу, за якою кисень поставлявся в ту чи іншу лікарню. 
Тому сьогодні нам слід разом із медзакладами думати, як бути, адже наяву конфлікт 
інтересів між нами і тими виробниками та постачальниками, які працювали раніше і мають 
у лікарнях своє обладнання, зливати в яке свій кисень ми, зрозуміло, не можемо», - 
зазначають на підприємстві. Потужність «Карпатнафтохіму» нині складає 160-180 т 
медичного кисню на місяць. Потреба на Прикарпатті - близько 400 т на місяць. 
Карпатнафтохім — провідне підприємство нафтохімічної галузі промисловості України, яке 
розташоване у Калуші Івано-Франківської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

Компанія "Агро Газ Трейдінг" подолала позначку в 500 днів 
роботи з Одеським припортовим заводом 

16.12.2020 

ТОВ "Агро Газ Трейдінг", працюючи з літа 2019 р. з АТ "Одеський 
припортовий завод" згідно з договором на постачання давальницької 
сировини, подолало позначку в 500 днів безперервного виробництва.  

Професійний підхід до роботи і принципи партнерства, що є основою співпраці ТОВ 
"Агро Газ Трейдінг" з АТ "Одеський припортовий завод", створюють довгострокові 
перспективи розвитку хімічної промисловості України. За 500 днів роботи ОПЗ переробив 
907 млн кубометрів поставленого компанією АГТ газу, завдяки чому вироблено 1,1 млн 
тонн карбаміду і 122,4 тис. тонн аміаку. Понад 90% продукції ОПЗ знайшли своїх покупців 
на зовнішніх ринках. Широка географія збуту продукції заводу - від країн Північної 
Америки та ЄС до Азії та Африки - дозволяє впевнено дивитися в майбутнє, ефективно 
реалізуючи коротко-, середньо- і довгострокові виробничі і соціальні цілі ОПЗ. У топ-5 
імпортерів виробленого на ОПЗ карбаміду за період в 500 днів роботи увійшли Індія (605,4 
тис. тонн), Танзанія (75,9 тис. тонн), Туреччина (74,9 тис. тонн), Мексика (60,4 тис. тонн) і  
Сенегал (36,7 тис. тонн). Вироблений на ОПЗ аміак експортувався до Туреччини (55,1 тис. 
тонн), Греції (30,4 тис. тонн), Болгарії (10,8 тис. тонн), Іспанії (8,5 тис. тонн) та Марокко (1,5 
тис. тонн). За підсумками листопада 2020 року ТОВ “Агро Газ Трейдінг” увійшло до топ-3 
найбільших експортерів азотних добрив з України, за даними Українського клубу 
аграрного бізнесу. Питома вага АГТ у структурі постачань добрив на зовнішні ринки з 
України склала 33%. Безперебійна робота ОПЗ і передбачені контрактом з АГТ додаткові 
виплати за кожну тонну виробленої продукції дозволили акумулювати кошти для 
погашення боргів перед Групою "Нафтогаз". Станом на цей час сумарні виплати ОПЗ на 
користь Групи "Нафтогаз" досягли 42,7 млн гривень. "Позначка в 500 днів безперервного 
виробництва на потужностях Одеського припортового заводу є показовим прикладом того, 
як налагоджені партнерські зв'язки здатні перетворити роботу підприємства. Протягом 
цих 500 днів ОПЗ повернув собі статус одного з лідерів української хімічної промисловості, 
активно нарощував експорт продукції на нові ринки і сумлінно виконував взяті на себе 
зобов'язання. Можна бути впевненим, що надійна та плідна співпраця між АГТ і ОПЗ 
дозволить і в майбутньому досягати нових цілей, а також робити вклад у розвиток усієї 
української економіки", - зазначив керуючий партнер ТОВ "Агро Газ Трейдінг" Олександр 
Горбуненко. Чинний контракт на постачання давальницької сировини між ТОВ "Агро Газ 
Трейдінг" і АТ "Одеський припортовий завод" розрахований до кінця 2020 року. Протягом 
зазначеного періоду АГТ виконає всі взяті на себе перед ОПЗ зобов'язання цілком 
відповідно до пунктів укладеного договору. Компанія АГТ готова продовжувати співпрацю 
на взаємовигідних умовах з ОПЗ по завершенню 2020 року. "Досягнутий результат став 
свідченням правильності вибору стратегії з розвитку партнерських відносин з ОПЗ. 
Ситуація на заводі істотно змінилася на краще, виробництво продукції незмінно зростає, 
стабільно виплачується заробітна плата. 500 днів стабільної роботи ОПЗ вселяють 
впевненість в тому, що усі амбіційні цілі будуть досягнуті", - зазначив Володимир Колот, 
партнер ТОВ "Агро Газ Трейдінг". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «Агро Газ Трейдінг» 
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Кохавинская бумажная фабрика привлечет кредит у ЕБРР  
на развитие производства 

16.11.2020 

Акционеры ПАО "Кохавинская бумажная фабрика" одобрили привле-
чение кредита ЕБРР в объеме до €17 млн для финансирования строитель-
ства нового производственно-складского корпуса. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), согласие на привлечение кредита 
предоставлено общим собранием акционеров предприятия 10 ноября. По решению 
собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики, рыночная стоимость 
которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней финансовой 
отчетности). За кредитные средства Кохавинская бумажная фабрика планирует построить 
новый корпус по производству санитарно-гигиенических видов бумаги из привозных 
полуфабрикатов (целлюлозы) с приобретением необходимого оборудования. Сейчас 
фабрика выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца из макулатурного сырья (ТМ 
"Кохавинка", "Веселый размер", "Великан"). В Украине крупнейшим производителем 
санитарно-гигиенической бумажной продукции является Киевский картонно-бумажный 
комбинат, который, в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-
основы санитарно-гигиенической продукции привозную целлюлозу (в Украине она не 
производится). По данным ассоциации "УкрПапир", в январе-сентябре 2020 года Киевский 
КБК выпустил более 64 тыс. тонн бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения 
(на 4,9% больше, чем годом ранее), а Кохавинская КБФ – 30,15 тыс. тонн (на 4,6% больше). 
Остальные производители выпускают на порядок меньше этой продукции. При этом 
Киевский КБК выпустил 335 млн рулончиков туалетной бумаги, Кохавинская КБФ – 86,39 
млн шт. Крупный украинским производителем туалетной бумаги, салфеток и полотенец, 
использующим в том числе целлюлозное сырье, является АО "ВГП " (ТМ "Рута"), которое за 
девять месяцев этого года выпустило 94,68 млн рулончиков бумаги. Кохавинская бумажная 
фабрика работает с 1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-
гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность 
бумажных машин – 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн 
рулончиков в год. Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные 
потребители за рубежом – Чехия, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, 
Венгрии и Нидерландов. По данным НКЦБФР на 2 квартал 2020 года почти 12% компании 
принадлежит главе набсовета Михаилу Тытыкало, его дочери Ларисе Тытыкало – 8,49%, 
внучке Марии Горянской – 10%, Тамаре Тытыкало –15,5%, членам набсовета Александру 
Телеткову, Игорю Костырко – соответственно более 11,12% и 11,92%, главе правления 
Роману Пирогу – 7,88%, Оксане Серембицкой – 7,88%. 

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

 
 

 СВІТЛО-ТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Тернопольская «Ватра» планирует осветить  
все украинские военные аэродромы 

23.11.2020 

Тернопольская корпорация «Ватра» ставит перед собой амбициозную 
цель - обеспечить современным освещением все военные аэродромы 
Украины. Об этом сообщает wing.com.ua 

Корпорация «Ватра», производитель светотехнического оборудования аэродромов с 
применением светодиодных источников света, ставит перед собой амбициозную цель - 
обеспечить современным освещением все военные аэродромы Украины. Для этого 
несколько лет назад Министерство обороны и «Ватра» договорились об изготовления в 
Украине светотехнического оборудования для аэродромов государственной авиации 
Украины. Как сообщил заместитель гендиректора по вопросам научно-технического 
развития корпорации «Ватра» Ярослав Вовк, предприятие за короткое время разработало и 
изготовило светотехническое оборудование аэродромных посадочных прожекторов и 
огней различного назначения, успешно выдержало весь необходимый комплекс испытаний 
и в прошлом году принято на поставку в ВСУ. «Светосигнальное оборудования аэродрома 
обеспечивает визуальное ориентирование и создает светосигнальную картину. Ночью или 
в сложных метеоусловиях светотехническое оборудование обеспечивает точный вывод 
самолета на аэродром посадки, снижение, приземление, пробег по взлетно-посадочной 
полосе и руление на стоянку», - говорит Ярослав Вовк. По его словам, в аэропортах 
государственной авиации в 2018 году для светотехнического обеспечения полетов 
использовали светотехнические средства исключительно советского производства 1950-
1970 годов. Их моральная и физическая изношенность неоднократно приводили к отказам 
и недостатков при обеспечении полетов, негативно влияло на их безопасность. В то же 
время с постепенным переходом на стандарты НАТО перед оборонным ведомством 
возникает вопрос освещения военных аэродромов огнями высокой интенсивности. 
Корпорация из Тернополя вскоре сможет это успешно реализовать: отечественный 
разработчик находится на стадии подготовки к государственным испытаниям этих огней. 
На днях «Ватра» досрочно выполнила гособоронзаказ по освещению одного из военных 
аэродромов Украины огнями прожекторного типа. Корпорация «Ватра» планирует 
создание светодиодного аэродромного посадочного прожектора, что станет 
революционным событием в области отечественной светотехники. Ведь это приведет к 
значительному упрощению процесса их эксплуатации на аэродромах государственной 
авиации и значительной экономии человеческих, энергетических и финансовых ресурсов. 

Читать полностью >>> 
По материалам wing.com.ua 
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В Украине стартовало спецрасследование импорта  
кабельно-проводниковой продукции 

17.11.2020 

Телекоммуникационный рынок с момента обретения Украиной 
независимости в 1991 году переживал различные периоды становления и 
развития. Об этом пишет mediasat.info  

 

За эти годы случаться доводилось разному. Вот и 2020 год не стал исключением. 
Ведь несколько национальных производителей кабельной продукции решили, что с 
импортом на украинский рынок кабельной продукции «что-то не то», а значит – нужно 
провести расследование. Такой шаг, по мнению участников и экспертов в сфере 
телекоммуникаций, может привести к ряду негативных последствий для всего телеком-
рынка. Но давайте обо всём по порядку.  

 

Что случилось? В официальной газете органов исполнительной власти Украины 
«Урядовий кур’єр» 28 июля было опубликовано Сообщение Межведомственной комиссии 
по международной торговле (МКМТ) о начале специального расследования в отношении 
импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Согласно 
публикации, расследование было начато на основе заявления, представленного Одесским 
кабельным заводом «Одескабель» и «Заводом Південкабель». Непосредственно проведение 
расследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Украины (МРЕТСГ). Согласно действующему законодательству Украины, 
расследование должно быть проведено в течение 270 дней, однако допускается продление 
периода до 330 дней. В публикации газеты «Урядовий кур’єр» говорится, что под 
расследование подпадает импорт следующей продукции: провода изолированные, кабели 
и другие изолированные электрические проводники без соединительных деталей; кабели 
волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, 
которые классифицируются согласно УКТВЭД по различным кодам. В частности, речь идёт 
об оптических кабелях всех типов и конструкций, изделиях из оптического кабеля 
(оптические патчкорды, пигтейлы и т.п.), витой паре всех типов и конструкций, 
сигнальных кабелях всех типов и конструкций, а также обо всех силовых кабелях.  

 

Что известно о заявителях? Одесский кабельный завод «Одескабель» был 
основан в 1949 году. во исполнение постановления Совета Министров СССР, которое 
предполагало создание государственных союзных кабельных мастерских по производству 
шнуров и проводов. 9 апреля 1949 г. завод выпустил первые метры осветительного кабеля. 
С 1953 запущено производство кабельных изделий с поливинилхлоридной изоляцией. 
Позже был налажен выпуск телефонных проводов и городских кабелей от 10 до 600 пар. А в 
1956 году завод расширил свои возможности – введен в эксплуатацию цех, который 
позволил увеличить ассортимент кабельных изделий. В 1960-70-х годах окончательно 
сформировался статус самого завода – это уже была не просто «кабельная мастерская», а 
крупный производитель кабелей и проводов для электронной промышленности, 
радиотехники и связи. В начале 90-х годов прошлого века «Одескабель» начал освоение 
международных рынков. Компания успешно осуществляла поставки кабеля в Австралию, 
Ирландию и Германию. В начале 2000-х завод превращается в открытое акционерное 
общество. Позже было принято решение о начале процесса приватизации. Таким образом, в 
начале XXI века Одесский кабельный завод становится полностью негосударственной 
организацией. В 2018 году «Одескабель» ввёл в эксплуатацию новый производственный 
комплекс для выпуска современных LAN-кабелей, что позволило предприятию увеличить 
объем выпускаемой продукции. Новый комплекс состоит из немецкого и французского 
производственного оборудования, что позволяет предприятию выпускать кабель, 
соответствующий всем нормам международных стандартов. Строительство «Завода 
Південкабель» началось в конце 1943 года – в соответствии с приказом №МК-298 
Народного Комиссара электротехнической промышленности СССР от 7 октября 1943 для 
обеспечения четырех южных фронтов наступающих советских войск и для нужд 
возобновляемых и вновь строящихся промышленных предприятий. В марте 1944 года 
завод выпустил первую продукцию – партию обмоточных проводов. С 1945 по 1961 годы 
была сформирована основная инфраструктура и производственно-техническая база завода. 
В 1970-1980 годы «Південкабель» стал одним из лидеров кабельной промышленности 
СССР, его продукция (в основном провода и кабели) экспортировалась в значительных 
объемах во многие страны мира. В начале 2000-х годов на заводе введён в эксплуатацию 
цех по изготовлению волоконно-оптического кабеля, который был оснащен 
оборудованием финского производства. В этот период завод также освоил производство 
кабельно-проводниковой продукции, силовых кабелей, эмалированных проводов, 
изолированных проводов для воздушных линий электропередачи, пожаробезопасных 
кабелей и т.д. Современная история предприятий Одесский кабельный завод «Одескабель» 
и «Завод Південкабель» говорит о постоянном развитии. Так, в период с 2015 по 2019 год 
экономические показатели компаний имели положительную динамику роста. По данным 
открытой информации, опубликованной на сайте Агентства по развитию инфраструктуры 
фондового рынка Украины (АРИФРУ), в указанный период у каждого из заявителей 
расследования увеличились чистый доход от реализации продукции, валовой доход, 
нераспределенная прибыль и количество работников. По данным из АРИФРУ и 
Государственной службы статистики Украины (Госстат), удельный вес «Одескабель» и 
«Завода Південкабель» в реализации проводов, кабелей и электромонтажных устройств 
производителями таких проводов (КВЭД 27.3) в период с 2015 по 2018 год составлял 
примерно 30%. Проанализировав информацию о тендерных закупках кабелей и проводов в 
электронной системе публичных закупок Украины ProZorro, можно увидеть, что заявители 
по расследованию почти не принимают непосредственное участие в тендерных закупках, а 
их продукция реализуется преимущественно через компании-трейдеры. В частности, 
продукция ОАО «Одесский кабельный завод «Одескабель» реализуется через ООО 
«Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель», ООО ТК «Югторг», ООО 
«Торговый Дом «Кабель Центр». Продукция «Завода Південкабель», в свою очередь, 
продается через ООО «Торговый Дом «Южкабель», ООО «ПивденКабельИнвест-Плюс», ООО 
«ПивденКабельИнвест», ООО Фирма «Южкабельсервис», ООО «ПивденКабельПрокат», ООО 
«Меганом Украина», ООО «Торговый Дом «Кабель Центр», ООО «Лайт системс». Вместе с тем 
в едином государственном реестре судебных решений Украины существует информация 
(тут или тут), подтверждающая связь Одесского кабельного завода «Одескабель» с 
компанией «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель» (связь напрямую 
через долю в собственности и через общих физических лиц учредителей согласно данным 
ЄДРПОУ). Последняя, в свою очередь, является импортером, а не производителем товара. 
Наличие импорта со стороны заявителя указывает на то, что на рынке есть вопросы к 
производству «Одескабелем» отдельных видов товаров, а также возникает вопрос 
объективности при исследовании вреда, причиненного растущим импортом. Поскольку 
получается, что сам же заявитель, импортируя кабельную продукцию, наносит себе вред. 
Такая вот правовая коллизия. Поэтому многие участники телеком-рынка в обращении к 
Министерству экономики просят учитывать при определении ущерба национальному 
товаропроизводителю, причинённого растущим импортом, только продукцию, которая 
производится «Одескабелем», а не импортируется дочерним предприятием. Впрочем, 
подробнее о том, что думают эксперты и участники рынка касательно данного 
расследования мы расскажем далее. 

 

Сценарии расследования >>> 

 

По материалам mediasat.info 

https://biz.censor.net/news/3231343/kohavinskaya_bumajnaya_fabrika_privlechet_kredit_u_ebrr_na_razvitie_proizvodstva
http://www.wing.com.ua/content/view/27661/36/
http://mediasat.info/2020/11/17/cable-investigation-in-ukraine/
http://kpf.ua/
https://vatra.ua/ukr/about-us/history
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Киевский завод "Большевик" намерены продать  
на открытом аукционе 

03.11.2020 

Киевский завод "Большевик" нуждается в подготовке анализа 
наилучшего и наиболее эффективного использования объекта, считает 
управляющий директор Colliers International Александр Носаченко.  

Как указывается в пресс-релизе компании, при условии правильной подготовки 
таких объектов недвижимости как гостиница "Украина", "Президент-Отель" и киевский 
завод "Большевик" выручка от реализации некоторых из них может существенно 
превысить стоимость продажи гостиницы "Днепр". "Тем не менее, мы констатируем, что 
сейчас речь идет о более сложных объектах, которые нуждаются в более тщательной и 
длительной подготовке до проведения аукциона", - отмечается в сообщении. До момента 
проведения аукциона необходимо составить бизнес-план с описанием рынка, расчет 
инвестиций и прогнозируемого дохода. Для этого необходимо определить наилучшее и 
наиболее эффективное использование объекта, что позволит потенциальным инвесторам 
просчитать цену, которую можно отдать за объект. Такой анализ в среднем занимает около 
полугода и требует привлечения профессиональных консультантов в сфере недвижимости, 
финансов и т.д. При этом сама процедура аукциона дает ограниченное время участникам на 
изучение объекта. Если в случае отелей вариантов использования здания существует не 
так много, то главным активом при продаже "Большевика" станет большой земельный 
участок, на котором могут быть проработаны десятки бизнес-идей, подчеркнули в 
компании. "Отсутствие полной картины состояния объекта и понимания перспектив его 
развития для любого инвестора автоматически означает потерю интереса. На сегодня ни 
один профессиональный девелопер не может без проведения глубокого анализа 
спрогнозировать стоимость такого сложного объекта как "Большевик". … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
Український завод "Іскра" буде постачати  

радари для США 
08.11.2020 

Науково-виробничий комплекс "Іскра" підписав черговий контракт на 
постачання до США радіолокаційної техніки. Про це заявив головний 
конструктор оглядових радарів НВК "Іскра" Дмитро Семенов. 

"Ми маємо успішний досвід постачання радарів до США. Наскільки нам відомо, ці 
радари активно експлуатуються і замовники цілком задоволені якістю поставленою 
продукції. Більш того, наша співпраця з американськими партнерами розширюється: 
буквально декілька днів тому було підписано черговий контракт на постачання до США 
нашої радіолокаційної техніки", – повідомив Дмитро Семенов. Вперше США купили 
українську радіолокаційну станцію 36Д6-М від НВК "Іскра" ще у 2008 році за 6,4 млн 
доларів. Також, згідно з відкритими базами даних експортно/імпортних операцій, РЛС типу 
36Д6 у різних модифікаціях поставлялися до США у 2010 (3,1 млн дол), 2017 (7,9 млн дол) 
та 2018 роках. У 2019 році до Сполучених Штатів, в інтересах Повітряних сил США, була 
поставлена РЛС 80К6К-1 на шасі КрАЗ-64431 за 8,3 млн доларів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами depo.ua 

 
Завод «Зоря»-«Машпроект» розробляє серію  

двигунів для енергетики та флоту 
09.11.2020 

Державний завод «Зоря»-«Машпроект» розробляє серію двигунів 
потужністю 32МВт для енергетики та флоту. Про це повідомив директор 
гендиректора Денис Гордієнко, передає ukrinform.ua 

««Зоря»-«Машпроект» розробляє серію двигунів потужністю 32 МВт для енергетики 
та флоту. Наразі розробки знаходяться на фінальній стадії. Наприкінці 2021 року плануємо 
перейти до дослідно-промислової експлуатації», - сказав Гордієнко в інтерв’ю «Оборонно-
промисловому кур’єру». За його словами, підприємство також має кілька перспективних 
проєктів із іноземними партнерами щодо використання альтернативних видів палива, а 
саме палив біологічного походження та водню. Конструктори підприємства також активно 
працюють над впровадженням у виробництво адитивних технологій, системами збору та 
аналізу експлуатаційних даних через віддалений моніторинг, а також іншими цифровими 
рішеннями. «Також спільно з колегами по концерну «Укроборонпром» – державним 
підприємством «Дослідно-проектний центр кораблебудування» – ми працюємо над новими 
комбінованими силовими установками, у тому числі, сучасною системою IEP (Integrated 
Electric Plant) для військових кораблів та цивільних суден», - зазначив керівник 
підприємства. Він також зауважив, що всі розробки підприємство фінансує самостійно і 
наразі не бере участі у державних програмах з розробок.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Суд подтвердил ликвидацию ПАО "Электроприбор" с  

долгом перед госбанком на 3,4 миллиарда 
12.11.2020 

Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить 
апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение, 
которым был утвержден отчет ликвидатора и ликвидированы ПАО 
"Электроприбор" в связи с банкротством. 

Согласно судебным материалам, в процессе конкурсного были погашены 
кредиторские требования ПАО "Электроприбор" на 55,2 млн грн, сообщает Finbalance. В 
своей апелляционной жалобе Укрэксимбанк просил отменить определение суда первой 
инстанции и передать дело на новое рассмотрение в стадию ликвидационной процедуры в 
другом составе суда. Свою позицию госбанк обосновывал тем, что ликвидатор оставил без 
рассмотрения вопроса о субсидиарной ответственности лиц, виновных в доведении до 
банкротства. "Электроприбор" отмечал, что для выявления имущественных активов 
должника с целью удовлетворения требований кредиторов выполнил все необходимые 
действия и обязанности, возложенные на него Кодексом Украины из процедур 
банкротства. Северный апелляционный хозсуд решил, что "одобрив отчет ликвидатора, 
банк, как член комитета кредиторов, выразил свою волю и подтвердил, что ликвидатором 
были соблюдены принцип несомненной полноты действий ликвидатора в 
ликвидационной процедуре". Коллегия судей также обратила внимание, что договор, 
заключенный между ПАО "Электроприбор" и ООО "Электроприбор" о продаже имущества 
банкрота, который фигурирует в уголовном деле №12017100100006811 от 08.06.2017, был 
заключен больше 3 лет назад, а следовательно ликвидатор не мог обратиться за защитой 
нарушенного права в пределах срока исковой давности. 16.04.2018 суд утвердил реестр 
требований кредиторов предприятия, включив в него в т.ч. требования Укрэксимбанка на 
3,25 млрд грн. Также суд отдельно утвердил требования Укрэксимбанка, которые 
обеспечены залогом должника на сумму 155,5 млн грн. Согласно судебным материалам, 
ПАО "Электроприбор" было поручителем и ипотекодателем по долгам ООО "КоронАгро" 
(признано банкротом в июле-2017) перед Укрэксимбанком. … 

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

 
Без інвестицій і збуту: Богуслаєв закриває "Мотор Січ"  

і звільняє співробітників 
12.11.2020 

Робота ПАТ "Мотор Січ" припиняється, а співробітники відправляються 
"у простій". Про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на 
працівників підприємства, передає ukranews.com 

Як відомо, в даний час фактично керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав 
Богуслаєв, хоча такої посади в штатному розписі немає. Він з 90-х років керував 
підприємством, а після приватизації і до продажу контрольного пакета китайським 
інвесторам в 2016 р. був його власником. ПАТ "Мотор Січ" до сих пір офіційно керують топ-
менеджери, які були призначені в наприкінці 2015 року Богуслаєвим перш ніж укладати 
угоду з китайцями. Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" арештовані судом з політично 
мотивованого кримінального розслідування, підприємство три роки не проводить збори 
акціонерів, а це, в свою чергу, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і 
переобрати органи управління АТ. Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор 
Січі" і скорочення чисельності співробітників зі складним економічним становищем 
підприємства. Російський ринок втрачений з 2014 р, а поставки в достатньому обсязі на 
ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським 
акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, 
перед цим перше півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року - 
"Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації 
завод тільки за 2 останні роки покинули понад 4,5 тисячі співробітників, а в цілому за час 
нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про 
розтрати і розкрадання керівників АТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. 
Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один з 
керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі. Раніше заступник глави одного з 
профільних комітетів ВРУ заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько 
мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту 
підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і до сих пір 
безконтрольно грабувати "Мотор Січ". Дана схема була реалізована Богуслаєвим спільно з 
екс-президентом Петром Порошенком і керівником СБУ. Китайські власники контрольного 
пакета акцій з моменту його покупки через арешти акцій не мають впливу на управління 
АТ "Мотор Січ", відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний 
менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців 
китайські інвестори безуспішно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, 
щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. 
Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір 
звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $ 3,5 млрд за збиток, заподіяний 
їм діями українських органів влади. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 

 
Ajax Systems открыла второй завод в Киеве на территории  

бывшего "Киевского радиозавода" 
19.11.2020 

Компания Ajax Systems, производитель систем безопасности, открыла 
второй завод в Киеве на территории бывшего "Киевского радиозавода" и 
планирует перевести сотрудников в режим работы 24/7.  

Согласно сообщению компании на сайте, площадь помещения составляет 1,865 тыс. 
кв. м. "В следующем году планируем удвоить бизнес, для этого нам нужна еще одна 
производственная площадка. Мы решили открыть ее на ул. Бориспольской, где уже 
существует крупный производственный кластер. Такое расположение также позволит нам 
привлечь больше сотрудников с Левого берега столицы и быстрее построить большую 
производственную команду", - отмечает CEO Ajax Systems Александр Конотопский, который 
цитируется в сообщении. В планах Ajax Systems - в 2020 году набрать 150 чел. на новую 
локацию, на следующий год запланировано создание до 1 тыс. рабочих мест. В компании 
также сообщили, что сейчас на сайте на сайте новый завод сфокусирован на производстве 
датчиков DoorProtect и DoorProtect Plus, однако в дальнейшем оба предприятия Ajax 
проектно будут дублировать друг друга и изготавливать всю линейку продукции. "Сейчас 
на Бориспольской мы запустили тестирование 24/7, комплектовку и сборку, контроль 
качества и упаковку. В будущем планируется перевод всех участков на график 24/7", - 
сказал директор по производству Ajax Systems Богдан Демчишин. Как сообщалось со 
ссылкой на оценку Ajax Systems, объем рынка профессиональных бытовых систем 
безопасности в Украине по итогам 2019 года вырос на 10-15% - почти до $50 млн. Ajax 
Systems - ведущий европейский производитель профессиональных систем безопасности, 
основан в 2011 году. Продукты компании продаются в 93 странах мира. Вся 
производственная и научно-исследовательская команда компании расположена в Украине. 
У Ajax также имеются офисы в Киеве, Дубае и Лондоне. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Гендиректора заводу “Радар” підозрюють  

у знищенні 9 держспоруд 
19.11.2020 

Під час реконструкції майнового комплексу забудовник повністю 
знищив 9 будівель держвласності. Збитки, завдані державі, оцінюються у 
понад 3,6 млн грн. Про це повідомилв Київська міська прокуратура. 

Так, генеральний директор заводу “Радар” халатним чином відносився до виконання 
своїх службових обов’язків, що в свою чергу призвело до руйнування кількох будівель 
муніципальної власності. Внаслідок неналежного виконання генеральним директором 
своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного 
майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу 
забудовником повністю знищено 9 будівель”, – встановило слідство. Наразі зазначені 
будівлі перебувають на балансі ПАТ “Київський завод “РАДАР”. Правоохоронці підрахували, 
що державним інтересам було завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень. Наразі слідчі 
продовжують встановлювати усі обставини правопорушення та осіб, які можуть бути до 
нього причетними. Гендиректору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК 
України. У разі доведення вини йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами bigkyiv.com.ua 
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Днепротяжмаш впервые изготовил новый подвид  
ковшей по заказу Solway ПФК 

20.11.2020 

Днепротяжмаш (Днепр), впервые изготовил новый подвид ковшей по 
заказу входящего в входящее в международную инвестиционную группу 
Solway Побужского ферроникелевого комбината. 

Согласно пресс-релизу ДТМ, для заказчика изготовлены два ковша для штейна 
объемом 8 кубометров. Штейн - промежуточный продукт при получении некоторых 
цветных металлов (медь, никель, свинец и других) из их сульфидных руд. Стоимость 
оборудования не уточняется. Особенностью конструкции ковша является наличие двух 
"носиков", позволяющих, в частности, увеличить срок эксплуатации ковша в случае прогара 
одного из них. Согласно пресс-релизу, в ближайшее время ДТМ планирует освоить выпуск 
ковшей для штейна объемом 5 и 6 кубометров, которые также востребованы 
предприятиями цветной металлургии стран СНГ. Пресс-служба информирует, что ДТМ 
выпускает чаши и ковши для разлива шлака и жидких металлов уже несколько 
десятилетий. В частности, в 2011-2019 годах выпущено 1630 ковшей и чаш для заказчиков 
из 12 стран мира. Линейка продукции включает литейную посуду от 2-х до 16,5 
кубометров. ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" – единственное на 
постсоветском пространстве предприятие, которое производит ферроникель из бедных 
окисленных никелесодержащих руд. ДТМ основан в 1914 году, имеет полный 
производственный цикл. По информации пресс-службы, завод является мировым лидером 
в производстве тюбингов для тоннелей метро и шахт, лидером в странах СНГ в 
производстве оборудования для автоматизированной разгрузки железнодорожных 
полувагонов, а также ведущим производителем оборудования для ГОКов, 
агломерационных, коксохимических, доменных и сталеплавильных производств. 
Финансовый отчет предприятия за 2019 год в системе НКЦБФР отсутствует, а в 2018 году 
(согласно информации к повестке дня собрания акционеров) чистая прибыль составила 
29,24 млн грн против убытка 72,35 млн грн годом ранее (чистый доход в 2017 году – 611 
млн грн). По информации на сайте "Днепротехсервиса", несмотря на спад производства у 
соновных заказчиков – металлургических предприятий, "Днепротяжмаш" за последние 
полгода не столкнулся с отсутствием заказов. "Более того, за 2020 год, в том числе за шесть 
месяцев деятельности в условиях пандемии коронавируса, мы реализовали рекордно 
большое за последние пять лет количество крупных проектов", - отмечается в сообщении. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Skyrizon и DCH в 4-й раз обратятся в АМКУ за  

разрешением на покупку "Мотор-Сичи" 
23.11.2020 

АМКУ в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon 
– "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group - и DCH Александра 
Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич". 

"Группа DCH и китайские инвесторы "Мотор Сичи" в ближайшее время вновь 
обратятся в АМКУ за разрешением на концентрацию акций предприятия", – говорится в 
сообщении DCH на его сайте. В релизе утверждается, что поданная в конце октября 
обновленная заявка, ставшая уже третьей с начала августа, была возвращена "под 
очередным формальным предлогом". Помимо того DCH и китайские инвесторы направили 
иск в Хозяйственный суд Киева с требованием обязать АМКУ принять к рассмотрению 
заявку. Как сообщалось, в начале сентября китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили 
Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с 
требованием о возмещении ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд, обвиняя Украину в 
экспроприации инвестиций, а также нарушении других их прав, предусмотренных 
межправсоглашением между Китаем и Украиной о поощрении и взаимной защите 
инвестиций от 1992 года. По данным источника в правительстве, в настоящее время около 
75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть 
спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том 
числе China Development Bank. Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским 
владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот 
момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце 
прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, 
что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского 
или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. 
Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во 
время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа. 
Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя 
СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года 
уголовном деле. "Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее 
время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных 
бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между 
собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), 
осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу 
иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные 
мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", 
– сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, 
принятом по ходатайству СБУ. Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило 
заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry 
Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, 
согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет 
указанными 41,00087%. В судебном определении также говорилось, что продавцом 
выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 
17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО 
"Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант". Согласно отчетности 
"Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент 
предприятия Вячеслав Богуслаев (на тот момент - народный депутат). По данным системы 
раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с 
пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%. 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. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн 
чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 
532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Григоришин оставил Лукьяненко и Новинскому  
финансовый сюрприз 

26.11.2020 

В течении лета 2020 года Владимир Лукьяненко сосредоточил 
контроль над Сумским научно-производственным объединением (экс-НПО им 
Фрунзе) – в канун больших проблем со “Сбербанком”.  

“Сбербанк” в шаге от того, чтобы положить ПАО “Сумское научно-производственное 
объединение”, крупного производителя газоперекачивающих агрегатов и комплектных 
компрессорных станций, на финансовые лопатки. Северный апелляционный хозсуд 10 
ноября оставил без удовлетворения апелляцию дочернего предприятия НПО “Завод 
утяжеленных бурильных и ведущих труб”, которое пыталось аннулировать свое 
поручительство по кредиту. Долг по нему составляет 40,1 млн долларов США и 672 млн грн. 
За его взыскание банк взялся в конце 2019 года, подав иски о солидарной ответственности 
НПО и его “дочки”. Долг может оказаться неподъемным для НПО, годовой оборот которого 
едва достигает 1 млрд грн. Его можно считать своеобразным “приветом” от экс-акционера – 
основателя группы “Энергетический стандарт” Константина Григоришина. Кредит был 
взят в 2011 году под личные обязательства НПО, которым на тот момент управлял 
Григоришин. Его структуры были лишь одним из акционеров кипрской Stremvol Holdings 
Limited, которая владела 83,74% акций объединения. Другой акционер, гражданин РФ и 
экс-гендир НПО, Владимир Лукьяненко, безрезультатно добивался равного доступа к 
управлению активом и в 2012 году для этих целей уступил часть своего пакета Вадиму 
Новинскому, который набрал политический вес вместе с приходом к власти Виктора 
Януковича. Однако добиться своего новым партнерам удалось не через украинскую 
Фемиду, а благодаря британской. Еще до конфликта между Лукьяненко и Григоришиным 
был подписан опцион на выкуп первым у второго доли в НПО. Опцион был нарушен, что 
дало зацепку Лукьяненко и присоединившемуся к нему Новинскому перенести спор в 
Лондонский коммерческий арбитраж, который в 2016 году обязал Григоришина выплатить 
оппонентам 305 млн дол США. Столь большая сумма  предопределена тем обстоятельством, 
что истцам удалось доказать, что их оппонент – Григоришин – все годы единоличного 
контроля над НПО выводил из него прибыль и деньги, среди которых, как оказалось позже, 
и кредиты “Сбербанку”. О том, что НПО не собирается платить по счетам, стало известно 
осенью 2019 года аккурат после смены менеджмента. Летом 2019-го Григоришин и 
Лукьяненко подписали мировое соглашение, в рамках которой договорились об 
урегулировании “британской” ситуации. Первый этап предполагал смену управленческой 
команды НПО. Лукьяненко вернулся к управлению объединением, а в набсовет вошли в 
том числе представители “Смарт-Холдинга” Новинского. На втором этапе Лукьяненко и 
Новинский принялись делить активы Григоришина. Еще тогда предполагалось, что к ним 
отойдут не только акции самого НПО, но и доля в “Харьковоблэнерго” в размере 29% акций 
(контрольный пакет у государства). Сделка, по данным “ОЛИГАРХА”, была завершена лишь 
в июне 2020 года. Stremvol Holdings вышла из состава акционеров НПО. Новым владельцем  
83,74% акций стала Inter Growth Investments. Через швейцарскую Torberg Beteiligungen AG 
ею владеет сам Лукьяненко. Также к Inter Growth Investments перешли в собственность 
доли в “дочках” НПО – упомянутой ДП “Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб” и 
ООО “Сумское машиностроительное НВО”. Имеет ли еще отношение Новинский к ним всем 
через Inter Growth Investments неизвестно. В реестрах бенефициаром последней указан 
только Лукьяненко. Что касается Новинского то, судя по всему, его часть “пирога” будет 
заключаться (и, возможно, не ограничиваться) в приобретении 29% акций 
“Харьковоблэнерго”, которыми пока еще владеет григоришинская Garensia Enterprises 
Limited. Как писал “ОЛИГАРХ”, осенью АМКУ заявил о начале рассмотрения заявки 
кипрской компании Lovitia Investments Limited народного депутата Вадима Новинского. 

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

 
Фінансова реструктуризація та оздоровлення: на "Електроважмаші" 

почали погашати борги із заробітної плати 
26.11.2020 

На харківському заводі "Електроважмаш" розпочато реалізацію 
програми фінансового оздоровлення, яка була розроблена керівництвом 
заводу і Фондом держмайна за сприяння Кабміну і депутатів Верховної Ради. 

Першим кроком стала виплата боргів із заробітної плати за серпень, вересень і 
частину жовтня. Планується, що до кінця листопада борги із заробітної плати будуть 
закриті повною мірою, повідомляє Фонд держмайна України. Крім виплат зарплат, 
"Електроважмашу" вдалося залучити обігові кошти в розмірі 200 мільйонів гривень, 
відсутність яких була причиною кризового стану підприємства в останні місяці, а також 
реструктуризувати кредит "Укрексімбанку" і залучити нові інструменти фінансування. 
Дирекція "Електроважмашу" затвердила план відвантажень продукції в листопаді-грудні 
2020 року з основними покупцями та досягло домовленостей про завантаження 
виробничих потужностей замовленнями на 2021 рік. Відтак, наступного року 
"Електроважмаш" працюватиме у штатному режимі.  "Електроважмаш" входить до переліку 
об'єктів великої приватизації. Спеціалізацією "Електроважмашу" є розробка і виробництво 
турбо- та гідрогенераторів, великих електричних машин постійного струму для різних 
галузей економіки. Продукція ЕТМ експортується в країни СНД, ЄС, азійські держави.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
Уникальный украинский дробильный комплекс заработал  

в железорудном карьере Курской области РФ 
26.11.2020 

На Михайловском ГОКе (Курская обл., РФ) введен в эксплуатацию 
созданный на НКМЗ дробильно-конвейерный комплекс с уникальным 
крутонаклонным конвейером, пишет metallurgprom.org 

Как отметили в пресс-службе производителя основного оборудования 
Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ), комплекс заработал с первого 
нажатия кнопки «Пуск». Прогрессивное оборудование для дробления и транспортировки 
созданное в украинском Краматорске, повысит производительность дробильного 
комплекса до 15 миллионов тонн руды в год. «НКМЗ зарекомендовал себя как надежный 
партнер, производитель качественного оборудования», — отметил генеральный директор 
УК Металлоинвест Назим Эфендиев. Характеризуя значение нового комплекса, он сказал: 
«Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая 
значительно повышает эффективность производственного процесса. ДКК позволяет нам 
вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень 
производства концентрата – более 17 миллионов тонн в год. Внедрение новой 
конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи 
руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и 
железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более 
бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши». Еще одна 
составляющая эффективности ДКК – улучшение за счет снижения количества тяжелого 
автотранспорта экологической обстановки как в карьере глубиной более 370 м, так и в 
окружающем пространстве. В рамках этого масштабного проекта, реализация которого 
продолжалась три года, НКМЗ изготовил и поставил Михайловскому ГОКу около 7 тыс. 
тонн современного оборудования. … 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org 

 

http://www.fixygen.ua/news/20201120/dneprotyazhmash.html
https://interfax.com.ua/news/economic/705519.html
https://oligarh.media/2020/11/26/grigorishin-ostavil-lukyanenko-i-novinskomu-finansovyj-syurpriz/
https://www.unian.ua/economics/finance/finansova-restrukturizaciya-ta-ozdorovlennya-na-elektrovazhmashi-pochali-pogashati-borgi-iz-zarobitnoji-plati-novini-ukrajina-11234762.html
https://metallurgprom.org/news/mining/5960-unikalnyj-ukrainskij-drobilnyj-kompleks-zarabotal-v-zhelezorudnom-karere-kurskoj-oblasti-rf.html
http://www.ukr-prom.com/firm-190/
http://www.dch.com.ua/
http://frunze.com.ua/ru/o-kompanii/predpriyatie-segodnya/
http://www.spetm.com.ua/
http://www.nkmz.com/Russian/index.html
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Завод "Кузня на Рибальському" повернула Мінфіну  
понад 300 мільйонів 

30.11.2020 

ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" повернуло до державного 
бюджету кошти, які Міністерство фінансів виплатило по боргам заводу. Про 
це йдеться в довідці Мінфіну, яка є в розпорядженні ЕП. 

В 2017 році уряд надав державну гарантію по кредиту заводу від "Укрексімбанку". 
Кредитна лінія дозволяла взяти в борг 528,98 млн грн, але фактично "Кузня на 
Рибальському" отримала 334,04 млн грн. В період з 27 липня 2018 року по 24 жовтня 2019 
року завод повернув банку 330 тис. грн боргу та сплатив відсотків на суму 35,58 млн грн. На 
початку 2020 року "Укрексімбанк" звернувся до Мінфіну з вимогою про виконання 
гарантійних зобов’язань, через те що завод був не спроможний здійснити черговий платіж. 
Загалом з квітня по листопад, на виконання гарантійних зобов’язань, Державною 
казначейською службою банку перераховано 301,26 млн грн, з яких 252,33 млн грн – сума 
боргу, 48,39 млн грн – відсотки, 0,54 млн грн – пеня. 20 листопада "Завод Кузня на 
Рибальському" погасив всю цю заборгованість перед державним бюджетом. Крім того, 24 
листопада завод перерахував 6,21 млн грн пені, які були нараховані за невиконання 
зобов’язань. До 10 грудня боржник має сплатити до державного бюджету ще 6,3 млн грн 
пені. Завод сплатив борги після того, як отримав кошти від Міністерства оборони. В довідці 
зазначається, що в листопаді відомство перерахувало "Кузні на Рибальському" 688 млн грн. 
В 2016 році Міністерство оборони повідомляло про укладення державного контракту з 
"Кузня на Рибальському" на будівництво двох десантних катерів. 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. 

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

 
ДП «Івченко-Прогрес» замовив швейцарський  

фрезерувальний верстат за 19 мільйонів 
06.12.2020 

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені 
Академіка О.Г.Івченко замовило компанії «Alfleth Engineering AG» 
(Швейцарія) фрезерувальний верстат за 19,22 млн грн. 

У березні 2021 року поставлять новий п’ятиосьовий високопродуктивний обробний 
центр портальної конструкцій VERSA 645 linear (3430-000) із системою числового 
програмного керування Heidenhain TNC 640 виробництва компанії «Fehlmann AG» 
(Швейцарія) не раніше 2020 року. Верстат призначений для виготовлення титанових 
деталей авіаційних двигунів. Його укомплектують ріжучим і допоміжним інструментом, 
оснасткою для обробки тестових деталей. Постачальник проведе пусконалагодження та 
навчання. Аванс 30% виплатять протягом 20 днів після підписання договору, ще 50% – 
протягом 15 днів після попереднього приймання обладнання на заводі виробника, а 20% – 
протягом 10 банківських днів після пусконалагодження. Гарантійний строк становитиме 
три роки. На торги прийшли чотири фірми. За підсумками аукціону вони запропонували 
такі ціни: 19,20 млн грн. – ТОВ «СП «Стан-Комплект» за верстат GS 600/5-T виробництва 
«Alzmetall» (Німеччина); 19,20 млн грн. – ТОВ «Ціль-8» за верстат DMU65 monoblock 
виробництва «DMG Mori» (Німеччина); 19,22 млн грн. – компанія «Alfleth Engineering AG» за 
верстат VERSA 645 linear виробництва «Fehlmann AG» (Швейцарія); 20,27 млн грн. – 
компанія «A&F – Technologie AG» за верстат K3iX 8 Five виробництва «Huron Graffenstaden 
S.A.» (Франція). Отже, за ціною виграв «Стан-Комплект». Однак при оцінці ціна важила 90%, 
а решта 10% припадало на неціновий критерій «укладання договору з нерезидентом». Тому 
зрештою за приведеною по формулі ціною перемогла компанія-нерезидент «Alfleth 
Engineering AG». Закупівлю, яка не підпадає під закон «Про публічні закупівлі», провели за 
допороговою процедурою, тому ніхто не оскаржував застосування нецінового критерію в 
АМКУ. Ціна угоди виявилась на 9% нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 21,21 млн 
грн. Швейцарська «Alfleth Engineering AG» на чолі з Томасом Фляйшером є ексклюзивним 
представником «Fehlmann» в Україні. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
ДПС подала касацію на рішення судів у спорі з ТОВ "Корпорація КРТ",  

пов`язаним з Дубневичами 
22.12.2020 

Верховний Суд відкрив касаційне провадження за скаргою Офісу 
великих платників податків ДПС на рішення Львівського окружного 
адмінсуду та постанову Восьмого апеляційного адмінсуду. 

Мова йде про рішення якими було задоволено позов ТОВ “Корпорація КРТ” і 
скасовано податкові повідомлення-рішення від 04.07.2018: №0005444817, яким збільшено 
суму грошового зобов`язання з ПДВ на 154,2 млн грн (за податковим зобов`язанням - 102,8 
млн грн, за штрафними санкціями - 51,4 млн грн); №0005454817, яким зменшено суму 
податкового зобов`язання для цілей розділу V Податкового кодексу на 168,3 млн грн та 
зменшено суму податкового кредиту на 271,1 млн грн. Згідно з судовими матеріалами, 
податкова перевірка ТОВ “Корпорація КРТ” (пов’язували з Дубневичами) була призначена 
на виконання ухвали Солом`янського райсуду м.Києва від 14.12.2017 (в рамках 
кримінального провадження №22016000000000243 щодо “газової” справи Дубневичів), 
якою було задоволено клопотання НАБУ і САП про позапланову документальну перевірку 
згаданого підприємства з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого 
законодавства під час проведення фінансово-господарських операцій з низкою компаній. 
ТОВ “Корпорація КРТ” фігурувало в “залізничній” справі Дубневича. Наразі в держреєстрі 
бенефіціаром цієї структури значиться Олег Місьонг. 

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

 
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

СБУ заблокувала незаконні поставки 
вертолітних двигунів до Росії 

04.11.2020 

У Службі безпеки України повідомили про блокування систематич-
них крадіжок компонентів літаків зі стратегічного аерокосмічного 
підприємства країни. Про це повідомляє enovosty.com 

Викрадені запчастини та двигуни вивозилися до РФ посередниками. Поставки 
здійснювалися поза митним контролем. Згідно підроблених документів, техніка 
продавалася оборонним підприємствам Близького Сходу і країн СНД. Спецслужба провела 
операцію при співпраці зі Службою зовнішньої розвідки України. Співробітники 
правоохоронних органів затримали підозрюваних при спробі продати вертолітний двигун 
за $980 000. Технічна експертиза встановила, що двигун є продуктом подвійного 
призначення і може бути встановлений на військові вертольоти сімейства Mі. В ході 
обшуків в офісах українських посередників і за місцем проживання підозрюваних були 
виявлені авіаційні запчастини до вертольотів Мі-2 та Мі-8.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами enovosty.com 
 

Кадрові зміни на ДП “Антонов”: В.о. генерального  
директора став Сергій Бичков 

05.11.2020 

Державний концерн “Укроборонпром”, до складу якого входить ДП 
“Антонов”, призначив Сергія Бичкова виконуючим обов’язки генерального 
директора підприємства. 

Сергій Бичков обіймав посаду віце-президента, виконавчого директора ДП 
“Антонов” з вересня 2020 року. Має науковий ступінь доктора технічних наук, професор. 
Відзначений низкою державних нагород та почесних звань, зокрема, орденом “За заслуги” І 
ступеню, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також є кавалером Національного 
ордену Франції “За заслуги”. З 1969 року працює на підприємстві інженер-технологом. 
Олександр Лось, який обіймав посаду президента ДП “Антонов” та був звільнений за 
власним бажанням, маємо надію, залишиться працювати на підприємстві заступником 
генерального директора з проектування. 

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

 
Держава виділятиме на авіабудівництво близько  

двох мільярдів щороку - Шмигаль 
11.11.2020 

Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох мільярдів 
гривень щороку, що дозволить відновити повномасштабне виробництво 
цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва вертольотів. 

"Ми затвердимо концепцію державної програми розвитку авіаційної промисловості 
до 2030 року... У програмі представлено декілька варіантів розвитку галузі, зокрема 
базовий варіант передбачає фінансування авіаційної галузі зі сторони держави приблизно 
на 2 млрд грн щорічно. Це дозволить відновити повномасштабне виробництво цивільних 
літаків та освоїти повний процес виробництва гелікоптерів", - сказав Прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль на засіданні уряду. Він додав, що обсяг реалізованої продукції у разі виконання 
програми оцінюється експертами у 300-350 млрд грн. Також Прем'єр-міністр наголосив, що 
з 2016 р. в Україні не випущено жодного серійного літака, складальне виробництво - 
збиткове, нові ринки не розвиваються, кошти не реінвентуються у виробництво, відсутня 
європейська сертифікація українських літаків. Нагадаємо, в липні 2020 р. Уряд актуалізував 
Стратегію відродження вітчизняного авіабудування шляхом внесення змін до плану заходів 
з її виконання та продовження строків реалізації до 2030 р. Мета Стратегії - відновити 
стабільний розвиток авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного 
виробництва авіаційної техніки в Україні. Зміни, внесені в Стратегію, дозволять розробити 
та затвердити Державну науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості. 

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

 
Минстратегпром хочет взять в управление «Антонов»  

и ряд авиа-конструкторских бюро 
13.11.2020 

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 
(Минстратегпром) инициирует передачу в сферу его управления шести 
госпредприятий. Об этом пишет bin.ua 

В частности, речь идет о следующих предприятиях: Антонов, ХГАПП (Харьковское 
государственное авиационное производственное предприятие), Завод 410 ГА, Запорожское 
машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко, Харьковский 
машиностроительный завод "ФЭД" и Харьковское агрегатное конструкторское бюро, 
которые сейчас входят в ГК "Укроборонпром". Соответствующий проект постановления 
Кабинета министров с правками в постановление от 2010 года о создании 
"Укроборонпрома" в пятницу вынесен на заседание профильного правительственного 
комитета, который возглавляет вице-премьер – глава Минстратегпрома Олег Уруский. 
Ранее, во второй половине октября, вице-премьер презентовал реорганизацию 
"Укроборонпрома" в 9 отраслевых холдинговых компаний, в числе которых "Антонов" и 
"Авиадвигателестроение", однако отмечал, что управлять ими будут две государственные 
холдинговые компании (ГХК), в частности, ГХК "Аэрокосмические системы Украины". 
"100% акций в госсобственности. Управлять ими будут ГХК, которым в уставные капиталы 
будут переданы часть их акций. Соответственно холдинговые компания по направлениям 
также получат там свою долю (…) Такая схема позволит минимизировать вмешательство 
министерства в деятельность ХК, будем иметь дело только с двумя ГХК", – пояснил 
Уруский. Данный проект постановления уже выносился на заседание правительственного 
комитета 29 октября, однако было принято решение вернуть его на доработку с учетом 
замечаний секретариата Кабмина в части дополнения проекта акта положением о 
внесении изменений в устав госконцерна "Укроборонпром". … 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 

Одесский авиационный завод модернизировал очередной  
самолет для Воздушных сил Украины 

23.11.2020 

Украинские Воздушные силы пополнились еще одним учебно-боевым 
истребителем Л-39М1, который был модернизирован на Одесском 
авиационном заводе. Об этом сообщает dumskaya.net 

Как передает корреспондент «Думской», сегодня днем «Элка» отправилась в одну из 
бригад тактической авиации. К сожалению, государственный заказ на этот год 
предусматривал ремонт и модернизацию всего двух самолетов. Крылатые машины должны 
были покинуть стены сборочного цеха на два месяца раньше, но заводские планы 
пришлось пересмотреть из-за проблем с поставкой оборудования и агрегатов от 
смежников. Заводские испытания и полеты первого Л-39 начались десять дней назад, 
второй борт займет место на испытательной стоянке на следующей неделе. 

Читать полностью >>> 
По материалам dumskaya.net 

 

Завод "Авіакон" модернізує три бойових  
гелікоптери Мі-24 

07.12.2020 

ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" (входить до складу 
ДК "Укроборонпром") у 2021-2022 роках планує модернізувати 
щонайменше три гелікоптери Мі-24. 

Так, на майданчику ProZorro у листопаді-грудні ц.р. було оприлюднено низку 
тендерів щодо закупівлі досить значного переліку виробів та послуг (авіадвигуни, станції 
ОЕП, радіостанції тощо), які об’єднує загальна кількість (для комплектування трьох 
одиниць техніки) та строки виконання (здебільше до кінця наступного року). Зокрема, в АТ 
"Мотор Січ" було замовлено шість нових авіадвигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В-02 (за 135 666 
416 гривень) та капітальний ремонт трьох редукторів ВР-24 (на суму у 18 204 268 гривень). 
Також укладені контракти з ДП НВК "Прогрес" (закупівля трьох комплектів станцій оптико-
електронного подавлення "Адрос" КТ-01, комплектів запчастин на неї та лазерної системи 
ФПМ-01КВ на загальну суму у 5 707 070 грн), ДП УНДКТІ "Дінтем" (придбання трьох 
комплектів м'яких паливних баків вартістю у 5 659 411 гривень) й ДАКХ "Артем" (три 
комплекти комбінованих пристроїв "Адрос" КУВ 26-50-0 за 3 804 390 грн). …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами defence-ua.com 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/30/668659/
http://nashigroshi.org/2020/12/06/ivchenko-prohres-zamovyv-shveytsars-kyy-frezeruval-nyy-verstat-za-19-mil-yoniv/
http://finbalance.com.ua/news/dps-podala-kasatsiyu-na-rishennya-sudiv-u-spori-z-tov-korporatsiya-krt-povyazanim-z-dubnevichami
https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/411-sbu-zablokuvala-nezakonni-postavki-vertolitnix-dviguniv-do-rosii
https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-golovne/kadrovi-zminy-na-dp-antonov-v-o-generalnogo-dyrektora-stav-sergij-bychkov.html
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=3d6c8fde-f1c5-4b7f-aefc-5991964c2b53&title=UriadAktualizuvavStrategiiuVidrodzhenniaAviabuduvannia
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=3d6c8fde-f1c5-4b7f-aefc-5991964c2b53&title=UriadAktualizuvavStrategiiuVidrodzhenniaAviabuduvannia
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=3d6c8fde-f1c5-4b7f-aefc-5991964c2b53&title=UriadAktualizuvavStrategiiuVidrodzhenniaAviabuduvannia
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3134167-derzava-vidilatime-na-aviabudivnictvo-blizko-dvoh-milardiv-soroku-smigal.html
https://bin.ua/companies/257014-minstrategprom-xochet-vzyat-v-upravlenie-antonov.html
https://dumskaya.net/news/odesskiy-aviatcionnyy-zavod-moderniziroval-ocher-131299/
https://defence-ua.com/news/aviakon_modernizuje_tri_bojovih_gelikopteri_mi_24-2248.html
https://zkr.com.ua/
http://www.ivcenko-progress.com/
http://krt.co.ua/ru/
http://www.antonov.com/
http://www.avirs.ua/
http://aviakon.com/
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Завод у Маріуполі відремонтував єдиний  
в Україні криголам 

10.11.2020 

Азовський судноремонтний завод (АСРЗ) у Маріуполі провів ремонт і 
підготував до зимової навігації 2020 - 2021 року єдиний в Україні криголам 
«Капітан Білоусов». Про це повідомила пресслужба АСРЗ. 

Зазначено, що судно ремонтували 40 днів. За цей час було очищено 600 м підводної 
частини корпусу судна і проведена дефектація корпусу. Також провели механічну зачистку 
пошкоджених ділянок лакофарбового покриття. Відремонтували конденсаційний насос і 
замінили ряд металоконструкцій і рамок ілюмінаторів. «Від технічно справного стану цього 
унікального судна залежить ефективність і безпека судноплавства у всіх українських 
морських портах Азова, тому щорічно судновласник - Адміністрації морських портів 
України - планує судноремонт судна на базі АСРЗ», - розповіли в прес-службі АСРЗ. На судні 
замінили 30 м трубопроводів і відремонтували систему управління рульової машини. 
Також встановили новий аварійний дизель-генератор CCFJ50Y-W потужністю 50 кВт. У 
компанії заявили, що це «ціла дизельна електростанція». Якщо з ладу вийде один з 
основних дизель-генераторів, то це обладнання допоможе підтримувати життєдіяльність 
криголама. Криголам «Капітан Білоусов» був спущений на воду в 1954 році. Його 
побудували на верфі в Фінляндії. Це судно забезпечує проходження караванів суден в 
Азовському басейні по каналу Вугільної гавані і Азовського моря в разі промерзання моря і 
оголошення льодової кампанії. Щорічно на судні проводиться ремонт. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами glavcom.ua 

 
Верховный суд поставил точку  

в деле завода «Океан» 
12.11.2020 

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 
подтвердил законность аукциона, на котором николаевский бизнесмен 
Василий Капацина стал владельцем судостроительного завода " Океан". 

Судебные разбирательства вокруг завода шли в течение всего 2020 года. Законность 
проведения аукциона, состоявшегося в 2018 году, обжаловали компании "Океан-
Судоремонт", "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД". Владелец "океана" 
Василий Капацина неоднократно обращался в правоохранительные органы, заявляя, что 
банкротство завода, а затем и судебные процессы, были организованы подставными 
лицами по заказу предыдущего собственника - российского олигарха Игоря Юсуфова, 
бывшего министра энергетики РФ. С 2015-го по 2018-й год предприятие находилось в 
состоянии банкротства и готовилось к дальнейшей продаже с молотка. В декабре 2018 года 
завод продали на аукционе за 122 миллиона грн. По условиям аукциона новый владелец 
предприятия, николаевский бизнесмен Василий Капацына выплатил долги предприятия, а 
также погасил задолженность по зарплате на общую сумму свыше 100 миллионов гривень. 
В 2020 году, после того, как предприятие погасило долги и вышло из кризиса, нашлись 
заявители, которые решили оспорить законность проведения аукциона. В феврале 2020 
Хозяйственный суд Николаевской области подтвердил законность аукциона, а Юго-
Западный апелляционный хозяйственный суд в августе оставил в силе решение суда 
первой инстанции. Постановлением Верховного суда от 10 ноября указанные решения 
оставлены без изменений. "Верховный Суд поставил точку в вопросе правомерности 
аукциона по продаже ЦМК ПАО НСЗ Океан, который состоялся 03.12.2018. Это решение 
нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под 
сомнение законность приобретения украинским инвестором судостроительного завода 
Василий Капацына", - сказала арбитражная управляющая Ирина Сербин. После смены 
собственника, "Океан" начал возобновлять производство. По заказу нидерландской 
судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. 
Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих 
металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.  

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Прибыль Килийского судозавода за 9 месяцев  

составила 6,4 млн грн 
20.11.2020 

За 9 месяцев текущего года “Килийский судостроительно-
судоремонтный завод” (КССРЗ) получил 6,4 млн грн прибыли, что является 
лучшим результатом за последние 10 лет. 

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года, “Килийский судостроительно-
судоремонтный завод” завершил с убытком в 800 тыс. грн. ХОСП “Подменный экипаж” за 
январь-сентябрь текущего года получили 3,9 млн грн прибыли, против 1,9 млн грн убытков 
за аналогичный период 2019 года. По сообщению пресс-службы КССРЗ, на положительный 
финансовый результат за текущий период повлияли “управленческие команды, которые 
привлекали сторонних заказчиков, находили эффективные решения по оптимизации и 
увеличили результативность деятельности”. Кроме основной деятельности, для полной 
загрузки КССРЗ МИУ работает с западными партнерами по частичному привлечения ЧАО 
«УДП» для выполнения военных контрактов и построения корпусов быстроходных 
ракетных катеров. Это происходит в рамках недавно заключенного Президентом Украины 
Владимиром Зеленским меморандума об усилении сотрудничества между Украиной и 
Великобританией в военной и военно-технической сферах. Соглашение привлечет 
кредитное финансирование от Британского экспортно-кредитного агентства на сумму 1,25 
млрд. фунтов стерлингов. 

Читать полностью >>> 
По материалам usm.media 

 
ССЗ «Нибулон» спустил на воду четвертый буксир  

проекта 121М – NIBULON-15 
23.11.2020 

Судостроительное подразделение компании «Нибулон» спустило на 
воду четвертый буксир проекта 121М под названием NIBULON-15. Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. 

«Буксиры линейки 121М (модернизированные) в связке с двумя несамоходными 
судами проекта NBL-91 являются наиболее эффективными баржо-буксирными караванами 
на реке Южный Буг. Они могут перевозить до 6 тыс. т зерна каждый рейс», – отметил 
Александр Тарановский, заместитель директора «Нибулона». Общие характеристики судна: 
длина – 29,6 м; ширина – 11 м; тип – море-река; осадка – 1,45 м. Буксир имеет уменьшенную 
подвижную навигационную рубку, которая способна подниматься/опускаться всего за 180 
секунд. Это гарантирует ему быстрый и безопасный проход мостов без их разведения. Как 
сообщал GMK Center, «Нибулон» является крупнейшим потребителем металлопродукции 
судового назначения. В 2019 году ССЗ «Нибулон» переработал 6,44 тыс. т металла, из 
которых около 5 тыс. т ушло на строительство корпуса и люковых закрытий Nibulon Max. В 
2020 году компания планирует использовать примерно 6 тыс. т металлопродукции. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 
 

 

 
Миколаївський «Океан» спільно з турецьким концерном 

будуватиме корвети для ВМС України 
21.12.2020 

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спільно з Державним 
оборонним концерном Турецької Республіки реалізовуватимуть проєкт з 
будівництва серії кораблів класу корвет для Військово-морських сил України. 

«Суднобудівний завод “Океан” уклав меморандум з Державним оборонним 
концерном Турецької Республіки про спільну діяльність з реалізації проєкту будівництва 
серії кораблів класу корвет для Військово-морських сил України на виконання рамкової 
військової угоди, підписаної в жовтні 2020 року під час зустрічі Президентів України та 
Турецької Республіки в Анкарі, а також контракту на будівництво корветів, підписаного 
сторонами 14 грудня поточного року в Києві», - йдеться в повідомленні пресслужби 
підприємства. Як зазначається, з метою локалізації корветної програми Державним 
оборонним концерном Турецької Республіки був проведений аудит технічної спроможності 
суднобудівних підприємств України. Суднобудівний завод “Океан” обрано та включено в 
корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, 
наявності професійних кадрів та поточної програми модернізації виробничих активів. 
Меморандум передбачає укладення окремих контрактів між сторонами в чітко обумовлені 
строки та конкретні кроки співпраці в рамках корветної програми, повідомили в 
пресслужбі. Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня Міністерство оборони вперше в історії 
уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення. Низку 
оборонних контрактів із турецькими компаніями підписав міністр оборони Андрій Таран. 
Йдеться про проєкти, покликані радикальним чином посилити бойові спроможності ВМС 
України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні. Це перші конкретні 
домовленості у рамках нещодавно підписаної угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Турецької Республіки. Раніше повідомлялось, що у жовтні Таран та президент 
Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, 
зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з 
будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних 
двигунів. Тоді ж міністр оборони України та міністр національної оборони Турецької 
Республіки Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Smart Maritime Group модернизирует 6 костеров для  

нидерландской Handelskade Shipsales 
23.12.2020 

Компания Smart Maritime Group (Херсон) проведет модернизацию 6 
судов типа костер[i] по заказу нидерландской компании Handelskade 
Shipsales B.V. (Нидерланды). 

По условиям контракта в ходе модернизации длина каждого судна будет увеличена 
на 12 м за счет установки вставки и межтрюмной перегородки. Также специалисты верфи 
проведут окраску балластных цистерн, наружной обшивки и грузовых трюмов, проложат 
новые системы трубопроводов и установят новые крышки люковых закрытий. Кроме того, 
в кормовой части судна будет установлена самосбрасывающаяся шлюпка. Для улучшения 
каждого судна будет использовано около 190 тонн металла. Модернизация позволит 
существенно улучшить технико-экономические характеристики судов – они станут 2-х 
трюмными (сейчас 1 трюм), дедвейт увеличится в среднем на 20%. Ожидается, что первые 
два судна будут поставлены на ремонт на верфь SMG во второй декаде января. Завершить 
модернизацию всех судов планируется к июлю 2021 года. Общая стоимость контракта 
составит порядка 100 млн грн. Тем временем на предприятии уже приступили к порезке и 
обработке высококачественного металла, закупленного для выполнения этого заказа на 
предприятиях холдинга Метинвест. Smart Maritime Group - крупнейшая судостроительная 
компания Украины, объединяющая судостроительные активы Смарт-Холдинга: 
Николаевскую и Херсонскую верфи. Производственные мощности СМГ позволяют строить 
среднетоннажные полнокомплектные суда и выполнять сложные судоремонтные работы. 
Заказчиками верфей выступают компании из Нидерландов, Норвегии, Великобритании и 
других стран мира. Handelskade Shipsales B.V. специализируется на строительстве и 
модернизации под ключ судов, использующихся в каботажных морских перевозках. 

Читать полностью >>> 
По материалам Smart Maritime Group 
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Латвийская компания готова модернизировать 
украинские тепловозы 

03.11.2020 

Компания Skinest Rail (Латвия), в случае получения заказа от АО 
"Укрзализныця", готова выполнять модернизацию ее тепловозов на 
мощностях Даугавпилсского локомотиворемонтного завода в Латвии. 

Предприятие уже имеет опыт реализации подобных проектов для Deutsche Bahn, 
железных дорог Азербайджана, Узбекистана, Монголии и других стран. Ранее член 
правления АО "Укрзализныця" Франтишек Буреш заявил о том, что УЗ самостоятельно 
сейчас не может проводить глубокую модернизацию локомотивов, и хотела бы это делать в 
сотрудничестве с частными компаниями. "Принадлежащий концерну AS Skinest Rail 
Даугавпилсский локомотиворемонтный завод за свою историю проводил большое 
количество самых разнообразных модернизаций, связанных с продлением срока службы, 
улучшением технических характеристик, уменьшением расхода топлива и масла, 
улучшением условий труда локомотивных бригад, уменьшением негативного влияния на 
окружающую среду, таких локомотивов как 2ТЭ116, BR232, 2ТЭ10, 2М62, М62, ТЭМ7, а 
также электропоездов семейства ЭР2 и дизель-поездов ДР1A", — рассказал Буреш. 
"Deutsche Bahn, Узбекская ж/д, Монгольская ж/д, Латвийская государственная 
пассажирская компания, Эстонская ж/д — вот далеко не полный перечень клиентов, для 
кого ДЛРЗ проводил различные проекты по модернизации", — заявил, в свою очередь, 
директор украинского офиса ж/д корпорации Skinest Rail Максим Мышоловка. По его 
словам, сейчас завод в Латвии может при односменной организации производственного 
процесса производить ремонт около 150 секций локомотивов в год. С учетом заказов 
сторонних компаний ДЛРЗ может взять в работу до 100 секций локомотивов УЗ без 
перехода на двухсменный режим работы производства. В настоящее время Даугавпилсский 
ЛРЗ выполняет работы по модернизации тепловозов 2ТЭ10М и ТЭМ2 для Азербайджанских 
железных дорог. Общий заказ составляет до 20 локомотивов в течение двух лет. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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Обсяги реалізації рухомого складу в Україні  
скоротилися на 43,9%, – Держстат 

05.11.2020 

У січні-вересні цього року в Україні реалізовано залізничного 
рухомого складу на 2,493 млрд грн, що на 43,9% менше, ніж за 
відповідний період минулого року (22,28 млрд грн).  

При цьому варто зауважити, що на експорт відправлено продукції на 5,187 млрд грн. 
Такий показник на 19,7% менше, ніж у січні-вересні 2019 року (7,242 млрд грн). Щоправда, 
раніше в КВБЗ повідомляли, що більшість експорту – це контракти минулих років. 
Нагадаємо, від початку року в Україні було вироблено 2424 вантажних вагони. Загальне 
падіння галузі – 72,6%. Раніше в УЗ відзвітували про виконання ремонту 9 902 вантажних 
вагонів від початку року. Усього на ремонт вагонів цього року Перевізник витратив майже 
950 млн грн. Якщо брати поквартальну звітність, то маємо зменшення обсягів 
відремонтованих одиниць рухомого складу: перший квартал – 4 505 од.; другий квартал – 3 
015 од.; третій квартал – 2 382 од. Усього на ремонт вагонів УЗ витратила майже 950 млн 
грн. Раніше УЗ замовила в Панютинського заводу ремонт 280 вантажних вагонів. Загальна 
вартість замовлення становить 90 млн грн. Від початку року в Україні було вироблено 2424 
вантажних вагони. Загальне падіння галузі – 72,6%. 

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

 
Запорожский электровозоремонтный завод отремонтирует  

еще 32 локомотива до конца года 
06.11.2020 

Производственным планом ЗЭРЗ по капитальным ремонтам тягового 
подвижного состава до конца 2020 г. планируется ремонт 32 локомотивов, 
относительно которых заключены договоры с АО "УЗ". 

Как пишет ЦТС, об этом на торжественном мероприятии по случаю Дня 
железнодорожника сообщил председатель правления ЧАО "ЗЭРЗ" Олег Головащенко. Он 
напомнил также, что в октябре завод выполнил капремонт 7 электровозов, и сообщил, что 
это рекордное за последние три года количество ремонтов в течение одного месяца. Кроме 
того, за 10 мес. 2020 года на предприятии было отремонтировано 140 тяговых двигателей, 
138 колесных пар и 316 вспомогательных машин и узлов. По словам Головащенко, 
проектом плана выполнения капремонтов на 2021 год на ЗЭРЗ предусмотрен ремонт 80 
электровозов УЗ. Также планируется ремонт 441 тягового двигателя, 292 колесных пар, 562 
вспомогательных машин и узлов. Напомним, что еще одним заводом в структуре "УЗ", 
который выполняет ремонты электровозов, является Львовский локомотиворемонтный 
завод. В начале октября глава АО УЗ Владимир Жмак проинформировал, что у этого завода 
до конца года есть заказ на капремонт 6 электровозов. Позже появилась информация, что в 
2021 году ЛЛРЗ получит заказ на ремонт 35 электровозов. 

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

 
УЗ на мощностях "ДТРЗ" начало производство тормозных  

колодок типа ЧС для электровозов 
10.11.2020 

АО "УЗ" на мощностях ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный 
завод" (ДТРЗ) начало производство тормозных колодок типа ЧС для 
электровозов, сообщила пресс-служба компании. 

 По словам члена правления УЗ Франтишека Буреша, серийное производство 
тормозных колодок позволит "Укрзализныце" улучшить безопасность движения на 
железной дороге, устранить проблемы с закупками деталей и сохранить рабочие места. 
"Это огромный шаг вперед в секторе ремонтных мощностей компании. Во-первых, это 
позволит нам быть независимыми в вопросе закупки комплектующих, ведь ДТРЗ сможет 
закрыть годовую потребность "Укрзализныци" в тормозных колодках данного типа. Во-
вторых - улучшит состояние безопасности движения. И самое важное - мы сможем 
загрузить на 100% литейный цех завода, а это сохранение рабочих мест и наших 
железнодорожных кадров", - цитирует пресс-служба Буреша. Он добавил, что ДТРЗ 
ежемесячно может изготавливать от 2 до 4 тыс. тормозных колодок, тогда как месячная 
потребность УЗ в колодках данного типа составляет до 5 тыс. единиц. Ранее глава 
правления УЗ Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году сумма инвестиций в обновление 
инфраструктуры, локомотивов, грузовых вагонов и пассажирских перевозок составит более 
25 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн - в локомотивное хозяйство. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
CZ Loko отправила в Украину второй маневровый  

локомотив для «ArcelorMittal Кривой Рог» 
29.11.2020 

Чешская CZ Loko произвела и отправила заказчику, комбинату 
«ArcelorMittal Кривой Рог», второй маневровый локомотив EffiShunter 1600. 
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию чешского предприятия. 

В CZ Loko отметили, что на данный момент локомотив уже находится в Словакии в 
депо станции Ганиска, где выполняется замена тележек с 1435 мм на тележки для ширины 
колеи 1520 мм. Ранее на этой неделе ЦТС информировал, что первый EffiShunter 1600 
прибыл на «ArcelorMittal Кривой Рог». На предприятии теперь ждут визита в Украину 
чешских специалистов, которые должны провести обучение местного персонала работе с 
новой техникой. Это должно произойти в декабре. После этого локомотив введут в 
эксплуатацию. В компании надеются, что это произойдет уже до конца текущего года. 
Напомним, что контракт на поставку четырех локомотивов серии EffiShunter 1600 был 
подписан летом 2019 года. Ожидается, что все тепловозы общей стоимостью 9 млн евро 
поступят в Кривой Рог в 2020 году. Данные маневровые локомотивы оптимизированы для 
маневровых и тяжелых работ на промышленных ветках, в частности в металлургической и 
добывающей промышленности. На локомотивах установлен дизельный двигатель 
Caterpillar 3508C мощностью 1000 киловатт и генератор тяги Siemens. Они оснащены 
цифровой системой управления, круиз-контролем, электродинамическим тормозом и 
защитой от скольжения (при тяге). 

Читать полностью >>> 
По материалам aspekty.net 
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Производство грузовых вагонов на Крюковском  
заводе упало на 69% 

08.12.2020 

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе - ноябре 
2020 года произвел 1 556 грузовых вагонов, что на 68,6% или 3 393 вагона 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В том числе в ноябре предприятие произвело только 99 грузовых вагонов, тогда как 
в октябре предприятие произвело 167 вагонов. Кроме того, за 11 месяцев 2020 года КВСЗ 
произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как в январе-ноябре прошлого года – только 6. 
Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в январе-октябре 2019 г. на 
предприятии собрали 15 локомотивов. Планируется, что в декабре завод будет работать 11 
рабочих дней. Отметим, Крюковский вагоностроительный завод планирует начать выпуск 
новых платформ для крупнотоннажных контейнеров. Межведомственная комиссия, 
которая осуществляла приемочные испытания вагонов-платформ моделей 13-7138 и 13-
7138-01, приняла результаты испытаний опытного образца вагона-платформы модели 13-
7138. "Итоговое решение комиссии, в состав которой вошли представители АО 
"Укрзализныця", регионального филиала "Южная железная дорога", испытательного 
центра Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. 
академика В. Лазаряна и КВСЗ, позволяет предприятию при наличии заказов запустить 
серийный выпуск 60-футовых платформ указанных моделей", - говорится в сообщении. В 
частности, комиссия рекомедовала осуществить комплекс мероприятий по сертификации 
вагонов-платформ обеих моделей, а также рекомендовала опытный образец вагона-
платформы модели 13-7138 к реализации после прохождения всех необходимых процедур. 
Отмечается, что платформы предназначены для перевозки крупнотоннажных контейнеров 
и колесной техники, не требующих защиты от атмосферных осадков. Как сообщалось, 
Крюковский вагоностроительный завод в январе-сентябре 2020 г. получило чистую прибыль 
в размере 129,07 млн грн, что в 6 раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 
2019 г. В 2019 г. завод выпустил 5,28 тыс. грузовых вагонов, что на 43,2% больше, чем годом 
ранее (3 686 единиц), а также увеличил чистую прибыль (неконсолидиро-ванную) на 70% 
по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый доход КВСЗ вырос на 50,7% – до 
8,31 млрд грн. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и 
действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-
платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает 
региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, 
запасные части и тележки для грузовых вагонов. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Компания "Татра-Юг" показала, как продвинулась  
в сборке первого низкопольного трамвая 

22.11.2020 

Компания "Татра-Юг", которая выпускает трамваи, в ходе визита в 
цеха предприятия председателя Днепропетровской ОГА продемонстриро-
вала свою продукцию, находящуюся на разных этапах сборки. 

В частности был показан кузов нового трехсекционного трамвая со 100% низкого 
пола К-1Т206. Если сравнивать с июльскими фотографиями, то можно отметить, что за 
прошедшие месяцы трамвай был окрашен, частично смонтированы электрооборудование и 
панели внутри салона. Как отметили в Днепропетровской ОГА, после завершения сборки 
трамвай будет отправлен в Киев. Напомним, что "Татра-Юг" претендует на поставку Киеву 
20 низкопольных трамваев, которые столица планирует закупить за средства ЕИБ. Также 
отметим, что представить первый К-1Т206 в Киеве компания намеревалась уже этой 
осенью. В компании информировали, что ходовые тележки будут поворотными, 
оборудованными двухступенчатым подвешиванием, обеспечит вагону большую 
маневренность и "возможность эксплуатации на небезупречных трамвайных путях, 
избегая разрушения путей и ходовой части вагона". Кабину водителя и пассажирский салон 
оборудуют кондиционерами, также будут смонтированы порты USB и будет доступен WiFi. 
Тем временем в Днепре на этой неделе "Татра-Юг" продемонстрировала и 15-й трамвай (см. 
фото ниже), который находится на финальной стадии сборки и будет отправлен в 
Александрию, завершая выполнение контракта от 2017 года с этим египетским городом. 
Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м. 

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

 
На заводе "Эталон" показали сборку  

своего первого трамвая 
02.12.2020 

В соцсетях опубликовано фото сборочного цеха Черниговского 
автозавода, на котором видно, как стапельным методом собирается кузов 
первого трамвая модели TR3100 производства корпорации "Эталон". 

Вагон, уже имеет окна, обшивку, частично установленное электроборудование. В 
салоне еще "пусто", рабочие прокладывают различную электропроводку. Ходовых тележек 
еще нет, вагон установлен на временных тележках с автомобильными шинами - для 
перемещения по территории цеха. В целом, внешний вид вагона совпадает с показанной в 
конце декабря визуализацией проекта трамвая. Тогда же, почти год назад, было начато 
изготовление кузова, который тогда был на стадии каркаса. Таким образом, сборка первого 
вагона продолжается уже не менее года. Вагон - односекционный длиной 15,8 метра без 
учета сцепки. Имеет переменный уровень пола - низкий в средней части между тележками, 
туда ведут две широкие двустворчатые двери. Над тележками и в оконечностях пол 
высокий, туда ведут две узкие одностворчатые двери. По габаритам и компоновке он почти 
идентичен российскому трамваю модели 71-623, который выпускается Усть-Катавским 
вагоностроительным заводом с 2009 года. Его "экспорт" или лицензионная сборка до 2014 
г. предполагалась в Украине - для чего был ввезен один вагон данной модели, который 
проходил испытания в Николаеве и Киеве, затем остался во Львове на территории завода 
ЛАЗ. Производитель утверждал, что изначально вагон предусматривает использование в 
качестве базового варианта ходовые тележки по образцу Татра-Т3 - новые или имеющиеся 
после ремонта, Также не исключено использование новых или имеющихся ходовых 
тележек для вагонов моделей "Татра-Т6В5" и "К1" Это подразумевает его использование 
как основы для фиктивной "модернизации" старых трамваев "Татра" различных моделей, в 
большом количестве имеющихся во многих городах Украины, в том числе Харькове, Киеве, 
Одессе, Запорожье, Днепре и других. В перспективе возможна и разработка варианта такого 
трамвая с поворотными тележками по типу вагонов "EVO" чешского производства -  с 
полностью низким полом. Также обсуждается и возможность установки кузова вагона 
TR3100 на ходовые тележки Усть-Катавского завода - что актуально для городов, 
эксплуатирующих трамваи советского производства 71-605 и советского/российского 
производства 71-608 (Николаев, Днепр, Конотоп). 

Читать полностью >>> 
По материалам traffic.od.ua 
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Автовиробництво в Україні –  
підсумки листопада 

08.12.2020 

У листопаді 2020 р. підприємства українського автопрому виготовили 
638 од. автотранспортних засобів, повідомляє Асоціація українських 
автомобілевиробників «Укравтопром». 

Незважаючи на те, що такий результат майже на чверть кращий торішнього, 
відносно попереднього місяця (жовтня) динаміка продемонструвала негативне значення – 
мінус 7%. Випуск легкових авто становив 545 од. Це на 24% більше за показник листопаду 
2019 р., але на 10% менше жовтневого результату. Відставання від жовтня було викликано 
зменшенням обсягів складання на заводі Єврокар, де за місяць було виготовлено 311 авто. 
В той же час на ЗАЗі, який у серпні відновив виробництво легкових автомобілів, виготовили 
234 автівки. Листопадовий результат в частині комерційних автомобілів (без урахування 
АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 р.) 
становив 9 машин, що на 4 шт. більше, ніж роком раніше і на 5 одиниць перевищило 
показник жовтня поточного року. Виробники автобусів в минулому місяці виготовили 84 
машини, це на 27% більше, ніж рік тому, і на 9% більше їх жовтневого результату. Всього за 
11 місяців з початку року в Україні було зібрано 4429 од. автотранспортних засобів або на 
34% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Легкових автомобілів – 3756 шт. (-36%); 
Комерційних – 45 шт. (-61%); Автобусів – 628 шт. (-18%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації «Укравтопром» 

 
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати 

податків під час імпорту автомобілів 
21.12.2020 

Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС 
України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті 
автомобілів з країн ЄС та США. 

Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних 
підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин 
за заниженою митною вартістю. Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі 
фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх 
запчастин “підприємствам-скрутчикам” для фіктивного формування схемного податкового 
кредиту. Загалом було реалізовано понад 130 000 транспортних засобів. "Таким чином 
підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень" - 
зазначив в.о. Голови ДФС Дмитро Сосинович. Триває досудове розслідування за фактом 
ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого 
частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, СБУ викрила посадовців 
Поліської митниці Держмитслужби, які організували корупційну схему під час розмитнення 
імпортних автомобілів. Щомісячний обсяг оборудки становив приблизно $400 000. Про це 
повідомляється на сайті СБУ. Вони систематично вимагали та отримували хабарі за 
сприяння у мінімізації митних платежів та не створення штучних перешкод під час митного 
оформлення автомобілів. «Такса» становила $100 доларів за авто з фізичної особи, $250 ‒ з 
юридичної. За оперативною інформацію, протиправна схема існувала щонайменше з 
вересня 2019 р. Відзначимо, на Львівщині Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців 
митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну. Встановлено, що 
протягом кількох місяців поточного року працівники митниці отримали хабарі на суму 410 
тис. грн. Натомість за цю суму вони умисно сфальсифікували оформлення імпортованої 
продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних 
автомобілів під виглядом агрегатних частин. «За попередніми даними, протиправна 
діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 млн грн», - зазначили в СБУ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДФС 
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Компанія Honda хоче збільшити  
присутність в Україні  

08.12.2020 

Японська компанія Honda хоче збільшити присутність на ринку 
України, повідомив український посол в Японії Сергій Корсунський. Про це 
повідомляє служба новин порталу interfax.com.ua 

"В посольстві відбулася зустріч з представниками Honda. Прагнуть збільшити 
присутність на ринку України. Наша порада - підтримка лібералізації двосторонньої 
торгівлі, розширення дилерської мережі, інвестиції у виробництво кінцевої продукції, 
залучення українських ІТ-компаній для створення програмного забезпечення автомобілів і 
мотоциклів", - написав Корсунський на сторінці у Facebook. Він також зазначив, що в 
посольстві порадили представникам компанії звернути увагу на регіони України, де існує 
висока культура виробництва саме в галузі машинобудування. 

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

 
Автомобільна компанія "Богдан Моторс" змінив  

юридичну адресу з Києва на Дніпро 
10.12.2020 

АТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" вирішило змінити 
юридичну адресу з Києва на Дніпро, випливає з порядку денного 
запланованого загальних зборів акціонерів компанії. 

Відповідно до опублікованого в системі розкриття інформації НКЦБФР оголошенні 
про зміни в порядку денному зборів, наміченого на 21 грудня, до якого внесено додаткові 
питання, рішення про зміну юридичної адреси прийняла спостережна рада компанії "з 
метою продовження дослідження кон'юнктури ринку". В оголошенні про доповнення до 
порядку денному, опублікованому в НКЦПФР 8 грудня вже вказано нову юридичну адресу в 
Дніпрі (Соборна площа, 1б), тоді як в попередньому оголошенні від 12 листопада ще 
вказано київську адресу (вул. Електриків, 29-а). Як пояснили в пресслужбі "Богдан Моторс", 
зміна юридичної адреси пов'язана, в першу чергу, з впровадженням нового напрямку 
розвитку бренду (в рамках співпраці з ВО "Південмаш"), виходу з кризи, з урахуванням 
діючих карантинних обмежень та з метою продовження дослідження кон'юнктури ринку і 
зміцнення позицій бренду в центральному і східному регіонах. Як повідомлялося, в 
листопаді 2020 року "Богдан Моторс" і ДП "ВО" Південмаш "(Дніпро) уклали меморандум 
про співпрацю, що передбачає об'єднання зусиль в проєкті виробництва пасажирського та 
вантажного транспорту з метою завантаження виробничих потужностей підприємств. При 
цьому "Богдан Моторс" планує налагодити постачання на "Південмаш" складових, вузлів і 
компонентів, а також направити профільних фахівців, а "Південмаш" надає виробничі 
потужності, обладнання та інфраструктуру. Компанії поки не розкрили, які саме 
транспортні засоби планується випускати спільно.  

 
 

До порядку денного зборів акціонерів "Богдан Моторс" також додатково внесені 
питання про поточний фінансовий стан компанії й роботі з кредиторами. Зокрема, 
планується розглянути поточний стан з урахуванням всіх судових процесів, в тому числі з 
кредитором Унікредит Банк АГ і заперечування договору новації з АТ "Укрексімбанк". При 
цьому планується заслухати звіт про виконання досудової та переговорної позиції з 
Унікредит банком в частині можливого погашення заборгованості шляхом застави або 
реструктуризації боргу. У проєкті рішення зборів, зокрема, зазначається, що 4 червня 2018 
року Міжнародним арбітражним судом прийнято рішення про стягнення з АТ "АК "Богдан 
Моторс" на користь Унікредит Банк АГ заборгованості в розмірі EUR11,41 млн, арбітражних 
витрат в розмірі $ 410 тис. і EUR105,85 тис. У лютому 2020 року Київський апеляційний суд 
на виконання цього рішення виніс ухвалу про видачу виконавчого листа. Це визначення 
було оскаржено в касаційній інстанції, однак 28 вересня Верховний суд України залишив 
ухвалу без змін. Крім того, в провадженні Господарського суду Києва знаходиться справа за 
позовом заступника генпрокурора України в інтересах Кабінету міністрів і Укрексімбанку 
до "Богдан Моторс" про визнання недійсним договору новації. Як повідомлялося, 
Господарський суд Києва 27 грудня 2019 року за позовом Генпрокуратури відкрив 
провадження у справі про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів 
автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед Укрексімбанком на суму 1,3 млрд грн. 
Договір новації між сторонами, який передбачав значну відстрочку погашення боргу і дуже 
низькі процентні ставки, був підписаний в червні 2018 року. В "Богдан-Моторс" відзначали, 
що кредит залучався для будівництва заводів, але в умовах катастрофічного обвалу 
авторинку, фінансової кризи, девальвації гривні та відсутності держпідтримки компанія 
була не в змозі обслуговувати кредит, і банк пішов назустріч. Збори акціонерів також 
планує, зокрема, розглянути питання про можливість розробки та затвердження 
досудового плану санації, звернення до кредиторів для узгодження можливих позицій і 
вимога в проєкті цього плану. "Богдан Моторс" об'єднує виробничі активи корпорації 
"Богдан" (автобусно-тролейбусний завод в Луцьку і завод легкових авто в Черкасах). 
Компанія завершила 2019 рік з чистим прибутком 273 млн грн - в 10,6 рази більше, ніж 
роком раніше, дохід від реалізації зріс майже вдвічі, до 1 млрд 255 млн грн. Корпорація 
"Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроєктів, 
спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх 
типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автозаводи в 
Черкасах потужністю 120-150 тис. Легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. 
Автобусів і тролейбусів на рік. Зараз завод в Черкасах легкові автомобілі не випускає, на 
його потужностях, зокрема, була налагоджена збірка вантажних автомобілів Богдан МАЗ, 
Кунг багатоцільового використання, санітарних автомобілів), комерційних авто. Станом на 
третій квартал 2020 року, серед акціонерів автокомпанії - ЗНВКІФ "Богдан Капітал" 
(23,5367% статутного капіталу), ТОВ "Хюндай Мотор Україна" (13,3816%), ЗНВКІФ "Бриз" 
(15,6425%), ТОВ "Мегатерм" (10,7368%), ТОВ "Богдан Індустрія" (9,4697%), Хесуту Лімітед 
(Кіпр, 6,9045%). 

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

 
 

Корпорация "Эталон" увеличила объем продаж  
транспортных средств на 6% 

23.12.2020 

Корпорация "Эталон" в 2020 г. увеличила объем их продаж по 
сравнению с 2019 г. на 6% в денежном выражении и на 4% - в натуральном, 
сообщил директор Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин.  

Как сообщил Шкарупин на пресс-конференции в Киеве в среду, продажи автобусов 
корпорации по итогам года на 5% (или на 15 ед.) по сравнению с 2019 годом – до 255 ед., 
тогда как рынок новых автобусов в Украине в целом уменьшится на 3-4% - до 1130 -1160 
ед. Директор Торгового дома сообщил, что лидером на рынке автобусов остается 
"Черкасский автобус" (автобусы Ataman), который по итогам года продаст 305-310 машин 
(27% рынка), вторая позиция – у белорусского МАЗ с продажей 275-280 машин (25%), и 
третье – у "Эталона" с долей 23% (тогда как в прошлом году "Эталон" занимал вторую 
строчку, МАЗ – третью). "Белорусский производитель - МАЗ - получает четверть 
украинского рынка автобусов, при этом 200 машин покупает Киев. А в Украине, как 
минимум, два производителя аналогичных 12-метровых автобусов – корпорации "Богдан" 
и "Эталон", но деньги уходят в Беларусь вместо загрузки своих предприятий и уплаты 
налогов в бюджет. И это давняя проблема", - подчеркнул Шкарупин. По его данным, в числе 
проданных также 75-80 российских автобусов ПАЗ (скорее всего, остатки на складах, 
поскольку поставки этих автобусов в Украину запрещены), и 70-75 автобусов "Богдан" 
(который в основном сосредоточился на производстве троллейбусов). Анализируя рынок 
новых автобусов по классам, он сообщил, что автобусов малого класса продано 775-780 ед., 
среднего – 70-80 ед., большого – 285-290 ед. "Опять хочу подчеркнуть, что, практически, 
100% рынка больших автобусов получил МАЗ", - сказал Шкарупин. При этом в структуре 
закупок автобусов 80% приходится на публичные закупки (в первую очередь, школьных 
автобусов) и 20% - по программе "Городской общественный транспорт", финансируемой 
ЕБРР и ЕИБ, тогда как коммерческие структуры практически уходят с рынка городских 
перевозок. "Неплохим трендом могу назвать сокращение рынка подержанных автобусов на 
рынке на 27% по сравнению с 2019 годом – до 412 ед.", - сообщил глава Торгового дома. 
Анализируя рынок троллейбусов в 2020 году, Шкарупин отметил, что в основном они с 
2017 года закупались по программе "Городской общественный транспорт", первый этап 
которого завершен в текущем году, и в этом году объем закупок сократился до 300 ед. по 
сравнению с 409 ед. в 2019 году. "Но поскольку уже подписано соглашение о реализации 
второго этапа этой программы, предполагающей финансирование ЕИБ на EUR200 млн на 
закупку электротранспорта для 18 городов, это может стать весомым вкладом для 
украинского производителя. Но опять же проблема – беларусская техника", - сказал он. По 
словам Шкарупина, корпорация "Эталон" в 2020 году продаст пять-шесть троллейбусов 
(как и в прошлом году). Лидер на этом рынке – "Богдан" - с продажей 160 троллейбусов, на 
втором месте – собираемые на "Южмаше" троллейбусы "Днипро" на базе МАЗ 203 – 85 
машин, на третьем – троллейбусы PTS компании "Политехносервис" (50 ед.). "Эти 
троллейбусы с локализацией 10-15% опять же на базе белорусской машины, а ведь это 
доля, которую могли бы получить полномасштабные производители", - подчеркнул 
Шкарупин. В этой связи он добавил, что украинские автопроизводители поддерживают 
принятие законопроекта о локализации в публичных закупках. Касаясь рынка грузовых 
автомобилей (сегменты полной массой 3,6-8 тонн и 8,1 -16 тонн), Шкарупин отметил, что в 
этом году он сократился до 9,95 тыс. ед. против 10,864 тыс. ед. "Мы в этом году грузовые 
авто не продавали, тут повлияла пандемия коронавируса, которая, в частности, 
застопорила срок проведения сертификации. Но нам интересны именно эти сегменты, в 
которых мы предлагаем свою технику", - отметил Шкарупин. Генеральный директор ООО 
"Черниговский автозавод" Андрей Савченко отметил, что из-за пандемии завод 
практически не работал в течение января-мая, а с июня возобновил полноценную работу и 
выпустил 203 транспортных средства против 215 в прошлом году. Корпорация "Эталон" 
объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а 
также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский 
кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, 
складская логистика. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Попит на вживані іномарки за 11 міс. зберігає чотириразове 
перевищення ринку нових авто 

09.12.2020 

Реєстрації уживаних легкових автомобілів, увезених із-за кордону, в 
січні-листопаді 2020 року перевищили 313,3 тис. од., що вчетверо більше за 
реалізацію нових машин за той самий період. 

За інформацією асоціації "Укравтопром", зокрема, в листопаді українці розмитнили 
та зареєстрували 32,2 тис. таких авто - на 12% більше, ніж у листопаді-2019, та в 4,5 раза 
більше, ніж нових.  Як повідомлялося, за підсумками десяти місяців реєстрації уживаних 
іномарок перевищили обсяги продажу нових авто в 4,1 раза, зокрема в жовтні - в 4,6 раза. У 
листопаді поточного року, за інформацією асоціації, найпопулярнішими автомобілями 
серед тих, що перейшли на українську прописку, були: Renault Megane - 2046 од.; Volkswagen 
Passat - 1731 од.; Skoda Octavia - 1643 од.; Volkswagen Golf - 1579 од.; Ford Focus - 1249 од. Як 
повідомлялося, в 2019 році за рахунок наданих законодавчих преференцій первинні 
реєстрації імпортованих вживаних авто зросли в 3,3 раза проти 2018 року - до 400,597 тис. 
од., тоді як ринок нових легкових авто скоротився на 0,6% - до 81,8 тис. 

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

 
Украинский производитель электровелосипедов продал службу  

доставки группе мясокомбинатов 
07.12.2020 

Delfast продала активы своей курьерской службы объединению SMK 
Group. Тепер Delfast полностью сфокусируется на производстве и продаже 
электровелосипедов под собственной торговой маркой. 

Отметим, что SMK Group - это объединение мясокомбинатов во главе с Салтовским 
мясокомбинатом.  На базе бывшей службы доставки Delfast объединение создало 
собственную курьерскую службу под брендом Cooker. В рамках сделки Delfast выпустила 
первые 32 велосипеда, разработанные в Украине, а также организовала запуск шести 
станций доставки по Киеву с командой SMK. Финансовая сумма сделки, организованной 
при участии Виталия Яницкого (бизнесмен, основатель GoLab), не разглашается, но 
отмечается, что вырученные средства позволят Delfast полностью сконцентрироваться на 
производстве и продаже электровелосипедов. Напомним, первые электробайки украинской 
компании поступили на службу полиции мексиканского города Мехикали. Также компания 
продолжает разработку трехколесного электрического грузового велосипеда, 
предназначенного для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Изначально, 
в 2014 году, Delfast создавалась как служба курьерской доставки, но позже фокус сместился 
на производство электровелосипедов. В 2017 году электровелосипед компании установил в 
Киеве мировой рекорд по дальности езды на одном заряде - чуть более 367 км.  

Читать полностью >>> 
По материалам cfts.org.ua 
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Корпорация "Богдан" поставит Киеву  
троллейбусы на 173 миллиона 

25.11.2020 

КП "Киевпастранс" сообщило о намерении заключить соглашение с 
ДП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан 
Моторс" о покупке троллейбусов на 173,06 млн грн.  

Производитель поставит 15 новых троллейбусов Богдан Т90117 длиной 18,75 м по 
11,54 млн грн. Троллейбусы 2020 года изготовления имеют 50 сидячих мест и одно место 
для коляски и вмещают 170 человек стоя. В феврале 2019 года "Киевпастранс" заказывал у 
завода такие троллейбусы с кондиционерами и видеонаблюдением на 6% дешевле – по 
10,91 млн грн. Однако тогда для системы оплаты проезда предусматривалась только 
возможность подключения, а системы подсчета пассажиров не было. В 2017 году 
"Киевпастранс" заказывал их "Богдану" с кондиционерами и видеонаблюдением на 21% 
дешевле – по 9,55 млн грн., но без систем оплаты проезда и подсчета пассажиров. Цена 
сделки всего на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 173,81 млн грн. Компания 
"Senso Dynamics Llc" (Делавэр, США) жаловалась заказчику на слишком короткий срок 
поставки и отсутствие аванса, которые делают невозможным участие в тендере с 
иностранной продукцией. Заказчик не удовлетворил требование. С июня этот жалобщик 
подал требования на 80 тендерах, из которых безуспешно пытался принять участие лишь в 
трех фармацевтических Минздрава. Единственным конкурентом традиционно было 
киевское ООО "Мазтранссервис" Павла и Романа Шевченко с троллейбусами МАЗ 215Т00, 
которым руководит Анатолий Шевченко, причем никто не снижал цену на аукционе. Ранее 
соучредителем соперника также была Светлана Коломиец, а перед тем фирмой владело 
ООО "Укрпастех" Павла и Романа Шевченко.  

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

 
ЗАЗ першим отримав Євро 6 та налагодить  

поставки техніки до Євросоюзу 
11.12.2020 

Запорізький автомобілебудівний завод, отримав Схвалення Типу ЄС 
для автобуса середнього класу. Серед цих вимог підтверджено і 
відповідність Євро 6, повідомляє Корпорації «УкрАвто» 

Таким чином, якість, технічні параметри, і що головне, екологічність, продукції 
українського автовиробника, офіційно підтверджені і відповідають чинним жорстким 
вимогам регламенту ЄС. Отримання українським виробником сертифіката відповідності ЄС 
стало логічним продовженням успішної роботи підприємства з розвитку автобусного 
виробництва. Більш того, серед підприємств автомобілебудівної галузі пострадянського 
простору, на даний момент завод із Запоріжжя єдиний, хто отримав подібний «Євро 6» 
сертифікат серед всіх автомобільних і автобусних заводів, він відповідає вимогам з 
останніми поправками діючими в 2020р. Почавши виробництво автобусів малого класу ZAZ 
A07, «ЗАЗ» цілеспрямовано розвиває автобусний напрямок і на даний момент має в 
модельній лінійці кілька модифікацій техніки, та продовжує роботу над розширенням 
асортименту. Зараз налагоджено виробництво, фактично з чистого аркуша, автобуса 
малого класу ZAZ A08, модифікації «приміський», «шкільний», «міський», готується до 
запуску виробництво моделі ZAZ A09 на шасі Mercedes-Benz (всі Євро-5), а також 
виробляється низькопідлоговий автобус середнього класу ZAZ A10 Євро-5 з механічною і 
автоматичною коробкою передач, а також А10 у виконанні Євро 6. Отриманий сертифікат 
відповідності нормам ЄС відкриває для українського автовиробника нові можливості. 
Завдяки тому, що автобуси виробництва Запорізького Автомобілебудівного Заводу, при 
схожих експлуатаційних характеристиках з європейськими аналогами, мають більш 
привабливу ціну, запорізьке підприємство має хороші перспективи продажів. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації «УкрАвто» 

Читайте також: ЗАЗ представив нову 
лінійку автобусів >>> 
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В Украине построили уникальный спецавтомобиль  
на шасси IVECO Daily 

01.11.2020 

Компания «Будшляхмаш» поставила в Днепропетровскую область 
уникальный по своим возможностям каналопромывочный автомобиль на 
шасси IVECO Daily 50C15D, сообщает autocentre.ua 

Мобильный комбинированный коммунальный автомобиль ІВК-57 предназначен 
для аварийной и профилактической очистки канализационных и водосточных труб, 
отстойников, колодцев, водосточных приемников города. При этом рабочий диапазон труб, 
которые могут обслуживаться составляет до 600 мм (!). Спецавтомобиль создан на базе 
шасси IVECO 50C15D с двойной кабиной, идеально подходящей для перевозки бригады 
численностью до 7 работников, включая водителя. В состав специального оборудования 
входят резервуары из оцинкованной стали для воды общим объемом 1500 л, из них 500 л – 
для чистой воды, 1000 л – для сточных вод. Комплектация включает водяной насос, 
который создает давление не менее 14,0 МПа (140 бар), а также вакуумный насос с 
приводом от автономного двигателя. Машина оснащается также барабанами с намотанным 
рукавом, гидравлической системо и различным вспомогательным оборудованием. Новый 
спецавтомобиль ІВК-57 уже отправился к заказчику в Днепропетровскую область. 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
В Україну завезли велику партію 

екскаваторів Volvo 
10.11.2020 

Компанія ETS Group, офіційний дилер Volvo Construction в Україні, 
повідомляє про небувале поповнення складу техніки. Про це повідомляє 
служба новин порталу specmachinery.com.ua 

«Сьогодні весь день – заїжджають трали, відвантажують техніку, виїжджають, 
заїжджають наступні – знову вивантажують новенькі екскаватори Volvo! І так – цілісінький 
день!», - йдеться у повідомленні компанії. Відзначимо, що екскаватори Volvo справедливо 
вважаються одними із найбільш затребуваних, високопродуктивних і надійних машин на 
ринку. Їх конструкція передбачає оптимальне поєднання простих надійних рішень із 
високими технологіями. Це дає змогу забезпечити довготривалу безпроблемну 
експлуатацію екскаваторів. ETS Group – це єдиний український офіційний дилер 
будівельної техніки Volvo. Також представники таких світових брендів, як: SDLG, 
Sennebogen, Goodyear, Goldhofer, Faresin, Mecalac. Ми допомагаємо зробити інвестицію 
правильно, дібравши техніку під конкретні умови роботи. За допомогою спеціального 
програмного забезпечення, розробленого за підтримкою кращих фахівців у галузі 
добування та будівництва, можемо підказати, як організувати процес найбільш ефективно 
у кожній запропонованій ситуації. Післяпродажне обслуговування здійснюється командою 
професіоналів, яка багаторазово посідала призові місця на міжнародних змаганнях, а також 
найякіснішим та сучасним інструментом. 

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

 
Корейская компания выкупила простаивающего  

производителя автокранов в Броварах 
10.11.2020 

ООО “Карис Украина” приобрело 58,36% акций АО 
“Краностроительная фирма “Стрела”, ранее выпускавшего автомобильные 
краны. Об этом сообщает портал inventure.com.ua 

Отмечается, что при этом пакет акций совладельца и руководителя “Карис Украина” 
Владлена Левчука, который в июле текущего года приобрел 89,84% акций АО “КФ “Стрела” 
у трех крупных акционеров-физлиц, сократился до 31,48%. Известно, что ООО “Карис 
Украина” Левчук владеет 49% долей через киевское ООО “Сократ Девелопмент”. По 
состоянию на начало июля текущего года (до приобретения акций Левчуком) крупными 
акционерами “Стрелы” были Дмитрий Просин (глава набсовета, владел 31,4349% акций 
предприятия), Наталья Лола (19,5872%), и Андрей Кулик (38,7493% акций). Новые 
владельцы “Стрелы” планируют провести собрание акционеров, в частности, планируется 
рассмотреть вопрос о смене названия АО “Краностроительная фирма “Стрела” на АО “Карис 
Рейл Стрела” и утвердить его устав в новой редакции. Согласно финансовому отчету АО 
“КФ “Стрела” за 2019 год, в настоящее время предприятие, на котором к началу текущего 
года работало 10 человек, не ведет производственную деятельность (с 2015 года), а 
основные доходы получает за счет продажи материалов и частичной аренды помещений. 
Ранее завод производил автомобильные краны КС, “Броварчанец” грузоподъемностью от 
16 до 25 тонн на шасси МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, узлы и запчасти к ним, а также ремонтировал 
эти краны. Рынок сбыта в 2010-2016 годах был в пределах Украины, основные клиенты — 
строительные организации и другие коммерческие структуры. Южнокорейская 
корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, 
строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и 
компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр… 

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

 
Верховний Суд зобов`язав перевірити вимоги  

компаній Жеваго до його ж "АвтоКрАЗа" 
12.11.2020 

Верховний Суд України 27 жовтня 2020 року частково задовольнив 
касаційну скаргу OOO PKP Alphatex LTD в рамках справи №917/814/16 про 
банкрутство ПрАТ “АвтоКрАЗ”. 

Так, суд скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 12.08.2019 і постанову Північного 
апеляційного господарського суду від 18.06.2020 в частині затвердження вимог низки 
кредиторів боржника, прямо та опосередковано пов’язаних з Костянтином Жеваго 
(власник “АвтоКрАЗ”). Йдеться в т.ч. про вимоги: ТОВ “Торговий дім “АвтоКрАЗ” - на 538,7 
млн грн (четверта черга); ТОВ “Полтавський автоагрегатний завод” - на 400 млн грн 
(четверта черга); ПрАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” - на 320,2 млн грн 
(четверта черга); ТОВ “Хімічні технології” - на 246,3 млн грн (четверта черга); ТОВ “Восток-
Руда” - на 139 млн грн (четверта черга); ПАТ “Київмедпрепарат” - на 135,4 млн грн 
(четверта черга); Forth Asset Management Limited - на 106,5 млн грн (четверта черга); ПрАТ 
“Кременчукм’ясо” - 51 млн грн тощо. Верховний Суд відправив цю справу в скасованій 
частині на новий розгляд до Госпсуду м. Києва. Згідно з судовими матеріалами, обсяг 
визнаних судами вимог OOO PKP Alphatex LTD до боржника - 170,7 млн грн. Верховний Суд 
дійшов висновку, що прийняття судами попередніх інстанцій рішення про обґрунтованість 
та визнання грошових вимог кредиторів лише на тій підставі, що боржник визнав суму 
боргу, однак без посилання та без оцінки доказів (первинних та розрахункових документів, 
відомостей бухгалтерського обліку), “є передчасним та не відповідає встановленому 
нормами статей 23, 24, 25 Закону про банкрутство імперативному порядку щодо розгляду 
судом грошових вимог кредиторів у справі про банкрутство” (цитата). ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Китайская SANY поставит в Украину  
карьерные самосвалы 

27.11.2020 

Китайский производитель техники SANY поставит в Украину 
карьерные самосвалы SKT90S. Об этом сообщило издание «Автоцентр», 
передает служба новостей портала gmk.center 

Самосвалы SKT90S имеют снаряженную массу 32 т и могут перевозить до 60 т. 
Полезный объем кузова – 35 куб. м. Габаритные размеры: длина – 9100 мм, ширина – 3700 
мм, высота – 4100 мм. Как сообщил Дмитрий Середа, управляющий партнер компании 
«ПЕГАС СТ», официального дилера SANY в Украине, первый самосвал уже подготовлен для 
отправки в Одесский порт. Первая партия из шести машин отправится заказчикам из 
Кривого Рога. Как мы уже писали, в 2020 году продажи горнодобывающей техники не 
показали роста из-за пандемии коронавируса. Тем не менее дилеры прогнозируют рост 
спроса на горнодобывающую технику в 2021 году. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
В Украине заработал новый завод по выпуску 

полуприцепов-цистерн 
09.12.2020 

В свете начала активного дорожного строительства в Украине сегодня 
наблюдается достаточно высокий спрос на полуприцепы-битумовозы. Об 
этом сообщает портал autocentre.ua 

Недавно в Ивано-Франковске начал работу современный завод Barrel Dash, 
специализирующийся на трейлерах «бочках» разного назначения (для пищевых продуктов, 
бензовозах, газовозах), в том числе для перевозки битума. Первый полуприцеп-битумовоз 
собственного изготовления на днях ушел заказнику. Цистерна-битумовоз изготовлена из 
низколегированной стали – на выбор предлагается несколько вариантов объема: 27, 30, 32, 
36 и 38 м куб. Что касается ходовой части, то здесь используются 9-тонные оси BPW/SAF, 
устанавливается тормозная система Wabco c ABS, EBS и RSS. На заводе Barrel Dash 
применяется самое передовое оборудование. Так, для раскройки стального листа 
используется установка плазменной резки от известной американской компании 
Hyperterm. Сварка емкостей производится на автоматическом оборудовании по технологии 
SAW (Submerged Arc Welding), что позволяет достичь высокого качества сварных швов. В 
этом процессе используется оборудование и материалы от мировых лидеров сварочной 
отрасли, таких как ESAB (Швеция) и Fronius (Австрия). 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
Стало известно, кто приобрел первый в Украине  

электрический MAN eTGE 
11.12.2020 

Электротранспорт постепенно все больше и больше завоевывает наш 
рынок. Так, первый электрический фургон MAN eTGE в Украине приобрел 
холдинг МХП, пишет autoconsulting.com.ua 

Его будут использовать при доставке продукции МХП. «Хтось же має бути першим!» 
— именно так звучит слоган MAN Truck & Bus, которая первой привезла электрический 
фургон в данной весовой категории eTGE. MAN eTGE оснащен электродвигателем 100 кВт 
(136 л.с.) и аккумулятором емкостью 35,8 кВт.ч. Объем фургона - 10,7 м куб. А пробег на 
одной зарядке составляет 173 км при измерениях по методике NEDC и 115 км при WLTP. 
Фактический же пробег – от 120 до 140 км. 

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

 
МАЗ в Украине активизируется в сегменте  

строительных самосвалов 
11.12.2020 

ОАО «МАЗ» намерено в 2021 году нарастить своё присутствие в 
сегменте самосвальной техники. Об этом сообщает служба новостей портала 
autoconsulting.com.ua 

МАЗ задаёт свой тренд – лидер украинского рынка представляет строительный 
самосвал грузоподъемностью 25 тонн по цене от 77 990 долл. США в эквиваленте. Модель 
МАЗ 6513 оснащена 420-ти сильным мотором в паре с 12-ти ступенчатой МКПП с большим 
осевым шагом демультипликатора, что с учетом передаточного числа ведущих мостов 5.14, 
обеспечивает и плавность хода, и экономию топлива. Доступна также комплектация с 
двигателем от Mercedes на 428 л.с. и 16-ти ступенчатой МКПП от ZF. Данное предложение 
призвано стать ключевым в борьбе за сегмент тяжелых самосвалом в наступающем году. 
Доступен лизинг с компенсацией 2/3 учетной ставки НБУ. Партнеры в Украине: ПАО АБ 
«Укргазбанк», ООО «ОТП Лизинг», АО "Первый Украинский Международный Банк", ПАО 
"Государственный экспортно-импортный банк Украины", ООО "Эксимлизинг", ООО 
"Промагролизинг-Украина". Ранее сообщалось, что Ивано-Франковск перешел на коммуналь-
ную технику МАЗ. В городе на дороги вышло 9 единиц новых песко-солеразбрасывателей на 
шасси МАЗ. Как сообщил городской голова Руслан Марценкив, этого количества техники 
явно не достаточно, чтобы оперативно обработать все основные дороги города, поэтому 
было принято решение закупить еще 6 единиц техники в лизинг. Она поступит в 
распоряжение МДК уже в ближайшее время. … 

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

 
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
KMZ Industries модернізував обладнання іноземного  

виробництва на Носівському цукровому заводі 
30.11.2020 

Відділ автоматизації KMZ Industries модернізував обладнання 
іноземного виробництва на Носівському цукровому заводі. Про це 
повідомляє пресслужба KMZ Industries. 

Співпрацю за напрямком автоматизації з компанією KMZ Industries підприємство 
почало три роки тому. Тоді силами спеціалістів компанії була проведена комплексна 
автоматизація усього елеватора. А цьогоріч KMZ отримала нову задачу від замовника – 
модернізувати дві зерносушарки Brock Meyer 2400S (США), що експлуатуються на об’єкті. 
Тендер на її реалізацію виграв департамент автоматизації та електрифікації заводу KMZ 
Industries. «"Американці" мали дуже примхливу електроніку. Вона регулярно відключалася 
з різних причин (перенапруга, забруднення тощо), чим завдавала експлуатаційникам 
немало клопотів, гальмуючи відточену роботу зерносушильної ділянки і як наслідок – 
процеси на всьому елеваторі», – розповідає Олексій Ломакін, начальник департаменту 
автоматизації та електрифікації KMZ Industries. Окрім задачі модернізувати це обладнання 
й усунути недоліки, замовник поставив ще три вимоги: зробити модернізацію бюджетною, 
забезпечити візуалізацію процесів і встигнути до нового сезону. «З усім ми справилися. 
Першу задачу вирішили доступною за ціною пускорегулюючою апаратурою виробництва 
вітчизняної компанії "Овен", яка до того ж має гарні якісні характеристики. Встановили 
програмне забезпечення власної розробки KMZ Industries», – додав Олексій Ломакін. 

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

 ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Міноборони вперше закупило військові  
товари через Агенцію НАТО 

30.11.2020 

Міністерство оборони України здійснило першу закупівлю через 
Агенцію з підтримки та постачання НАТО. Про це повідомили у пресслужбі 
Місії України в НАТО. 

«Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових 
товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ», — йдеться у 
повідомленні. Як видно на фото, Міноборони придбало для ЗСУ гусеничну стрічку для 
бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами babel.ua 

 
СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням  

з ознаками державної зради  
03.12.2020 

СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 
проводяться слідчі діі у службових приміщеннях ДК «Укрспецекспорт», ДК 
«Укроборонпром» та одній з іноземних структур. 

Процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 
111 Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності 
службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду 
обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Встановлено, 
що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із 
штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої 
втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування 
діючих контрактів ДК «Укрспецекспорт», а також створення перешкод для укладання нових 
зовнішньоекономічних контрактів. За попередніми оцінками, нанесена шкода державним 
інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США. 

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

 
Кабмін передав 18 підприємств держвласності зі складу "Укроборонпрому" в 

управління ФДМ для приватизації 
09.12.2020 

Кабінет Міністрів передав у сферу управління Фонду держмайна  
України 18 держкомпаній зі складу державного концерну "Укроборонпром", 
з метою подальшої приватизації. 

Згідно з додатком до постанови, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна", в 
управління ФДМ для подальшої приватизації передають єдині майнові комплекси (ЄМК) 16 
державних підприємств (ДП): 171 Чернігівський ремонтний завод, Вінницький авіаційний 
завод - ВІАЗ, Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання, Івано-Франківський 
котельно-зварювальний завод, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, 
Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, Спеціальне КБ "Молнія". До цього 
списку також включені ДП "Укроборонлізинг", Харківський завод транспортного 
устаткування, Центральний НДІ навігації і управління, "Укроборонресурси", НДІ "Буран", 
Український радіотехнічний інститут, ЦКБ "Ізумруд", Запорізький та Рівненський 
автомобільні ремонтні заводи. Окрім цього, згідно з постановою, ФДМ передаються 
повноваження з корпоративного управління правами держави у ВАТ "Завод "Квант" і ПАТ 
"Херсонський завод "Судмаш". "Підприємства, запропоновані на приватизацію, не задіяні у 
виконанні держобронзамовлення, не включені до коопераційних ланцюгів із виготовлення 
озброєння і військової техніки та втратили всі ознаки підприємств ОПК", - йдеться в 
пояснювальній записці до постанови. При цьому, згідно з наведеними даними єдиного 
моніторингу управління об'єктами держвласності, станом на 1 липня 2020 року 11 із 16 
держпідприємств не провадили фінансово-господарської діяльності, шість мали 
заборгованість із заробітної плати на загальну суму 7,6 млн грн. За перше півріччя 
поточного року ці держпідприємства отримали збиток на загальну суму майже 15 млн грн - 
у 2,4 раза більше, ніж за той самий період 2019 року. Цією ж постановою уряд передав у 
сферу управління Міноборони ЄМК держпідприємства "Українська авіаційна транспортна 
компанія". Як раніше повідомлялося, "Укроборонпром" за результатами проведеного тріаж-
аналізу заявив про намір реструктуризувати 50 підприємств із сукупним чистим доходом 
4,9 млрд грн (12% усіх доходів концерну), а ще 28 із загальним чистим доходом 29 млн грн 
передати в управління ФДМ і Державного космічного агентства України. 

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

 
ДК "Укроборонпром" уже виконав держоборон- 

замовлення-2020 на 99% 
10.12.2020 

За 11 міс. ц.р. підприємства державного концерну "Укроборонпром" 
виконали контракти за державним оборонним замовленням (ДОЗ) на 99%. 
Про це повідомляє interfax.com.ua 

"Попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад три місяці, пізню контрактацію 
підприємств, яка розпочалася лише в другому кварталі поточного року, а також обмеження, 
пов'язані з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, на кінець року очікується 
100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - йдеться в повідомленні 
прес-служби "Укроборонпрому". У ГК зазначили, що на сьогодні у рамках цьогорічного ДОЗ 
виконуються 256 контрактів на суму понад 13 млрд грн для чотирьох державних 
замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби 
та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 50 контрактів укладено з 
виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 16 - з розроблення 
ОВТ, 190 - з ремонту та відновлення ОВТ. 53 контракти в рамках ДОЗ виконуються з 
випередженням графіка. Станом на листопад 2020 р. до виконання державного оборонного 
замовлення залучені 46 підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому". Загалом 
замовники вже отримали 3 950 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць ОВТ, з 
яких 2591 - ракетно-артилерійське озброєння; 715 - радіолокаційні станції, ППО, засоби 
зв'язку, радіоборотьби та навігації; 587 - бронетанкова техніка; 47 - авіаційна техніка й 
обладнання; 10 - військово-морська техніка. Крім того, підприємства "Укроборонпрому" 
відремонтували та передали 1 303 одиниці двигунів та комплектуючих. "До кінця 2020 
року очікується укладення державних контрактів із Міноборони ще на 6,5 млрд грн із 
термінами їх виконання у 2021 році", - йдеться в інформації. Цього року підприємства 
"Укроборонпрому" виконують 36% від загального обсягу ДОЗ. Решта потреб замовників 
покладена на спецекспортерів - 10% та приватних виробників - 54%. Відзначимо, Першого 
віце-президента НАН України Володимира Горбуліна обрано головою наглядової ради 
Укроборонпрому. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні наглядової ради 8 грудня.  
Наглядову раду "Укроборонпрому", крім Горбуліна, представляють заступник міністра 
стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко та екс-директор Агентства дослідних 
проектів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер. Усі троє членів наглядової ради взяли участь 
у засіданні, Тетер дистанційно. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua  
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 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
ЛБТЗ модернізував найбільшу за часи незалежності України  

партію пожежних танків 
04.11.2020 

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що 
входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило капітальний ремонт та 
модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54.   

Протягом 2019-2020 рр. виїзні бригади ЛБТЗ відновили у місцях дислокації військ 
ще більше десятка таких пожежних машин. Це найбільша партія відновлених та 
модернізованих пожежних танків, яку замовили та отримали наші військові за період 
незалежності України. "Аби приступити до відновлення даних пожежних машин, які  в 
основному складались з радянських або російських комплектуючих, нам довелося повністю 
переробити конструкторську та технологічну документацію. На основі спільного рішення з 
Міністерством оборони України, ми розпочали цей довготривалий та трудомісткий процес 
разом  з Конструкторсько-технологічним центром озброєння ЗСУ ще у 2018 році. Менше 
ніж за рік було допрацьовано технологічну та конструкторську документацію для 
проведення капітального ремонту і модернізації пожежних машин та запущено процес 
виробництва. А за останні півтора роки підприємством відновлено більше двох десятків 
пожежних танків", – розповів директор  Львівського бронетанкового заводу Віктор 
Андрощук. Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" – єдине в Україні 
підприємство, яке виготовляє, модернізує та здійснює капітальний ремонт пожежних 
танків. Фахівці підприємства розробили та виготовляють гусеничну броньовану пожежну 
машину ГПМ-72 на базі танка Т-72, яка  успішно пройшла визначальні відомчі 
випробування та наказом Міністерства оборони України у 2018 році допущена до 
експлуатації у Збройних Силах України на особливий період. На сьогоднішній день 
підприємство готове до серійного виготовлення ГПМ-72 для потреб замовника. 

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

 
 

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК 

 
Глава держави ознайомився з виробництвом радіолокаційних систем на  

підприємстві «Іскра» Держконцерну «Укроборонпром» 
24.12.2020 

У межах робочої поїздки до Запорізької області Президент України 
відвідав казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра», що 
входить до складу Державного концерну «Укроборонпром». 

Президент ознайомився з основними показниками та концепцією корпоратизації 
«Укроборонпрому», яка вже стартувала та передбачає трансформацію концерну в сучасні 
холдинги, а також запровадження системи корпоративного управління. Президент оглянув 
складальну дільницю та складально-монтажний цех. Президенту продемонстрували 
новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство. «Іскра» 
стане базовим підприємством холдингу «Радарні системи», що об'єднає 15 державних 
компаній галузі після успішного реформування ДК «Укроборонпром». «Радарні системи» 
мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до 
модернізації та утилізації. «Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого 
немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим 
головою «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 
2021 рік для підприємств «Укроборонпрому», – зауважив Володимир Зеленський. 
Президент України наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного 
замовлення – великий. Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв попросив 
Главу держави визначити як невідкладний законопроект № 3822 «Про особливості 
реформування підприємств ОПК державної форми власності». «Він підтриманий урядом і 
вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-
промислового комплексу України», – зазначив Юрій Гусєв. 

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

 
 

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ 

 
Госкомпания "Артем" получит 49 миллионов на разработку  

артиллерийских боеприпасов 
29.11.2020 

Государственная акционерная компания "Артем" получит 49 млн грн 
из государственного бюджета на 2021 год на разработку артиллерийских 
боеприпасов и снабжение неуправляемых авиационных ракет. 

"В 2020 году Минобороны профинансировало выполнение ГАХК "Артем" опытно-
конструкторской работы по разработке артиллерийских боеприпасов и снабжения 
неуправляемых авиационных ракет на сумму 49 млн. грн", - сказано в сообщении 
Министерства обороны. Отмечается, что также подготовлены дополнительные заказы 
неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса "Нептун" и ракет для комплекса 
"Ольха" на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК "Артем" является главным 
исполнителем или соисполнителем. "Учитывая это, вопрос контрактов для Вооруженных 
сил не может быть критическим для стабильного функционирования предприятия и 
лежит, скорее, в другой плоскости. Как объективного характера, в частности, пандемии и 
тотального локдауна, так и субъективных факторов, оборонное ведомство по этическим 
соображениям не будет комментировать", - сообщили в пресс-службе Минобороны…. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
 
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ. ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ 

 

Укроборонпром достроково передав  
військовим партію вогнеметів 

04.11.2020 

Науково-Дослідний Інститут хімічних продуктів достроково виконав 
договірні зобов’язання та передав Міністерству оборони України партію з 
кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. 

"Партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та 
підтвердила свої тактико-технічні характеристики. В ході бойових стрільб всі цілі вражені 
відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для 
прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в 
укритті, на відстані до одного кілометру", – повідомив директор Інституту Володимир 
Щербань. Одночасно з приймально-здавальними випробуваннями фахівці підприємства 
продемонстрували українським військовим модернізовану версію цього виробу: "Фахівці 
науково-дослідного інституту розробили полегшену версію РПВ-16, яка буде зручною та 
ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ 
та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ. Випробування модернізованого 
вогнемета також пройшли успішно, в чому особисто переконалися присутні представники 
МОУ, Національної гвардії України, Генерального штабу та Сил спеціальних операцій ЗСУ. 
Ми розраховуємо, що цей виріб не залишиться поза їх увагою", – додав Валентин Щербань.  

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

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

Ексголова Держкосмосу розповів 
про стан підприємств галузі 

20.11.2020 

Колишній голова Державного космічного агентства Володимир 
Усов заявив, що більшість підприємств космічної галузі перебувають у 
тяжкому економічному стані. Про це він розповів у інтерв’ю «Бабелю». 

Найсерйозніші проблеми, за словами Усова, у «Південмашу». «Борги із зарплати, 
величезні відрахування за земельним податком, кредиторська заборгованість перед 
Міністерством фінансів. Заводу потрібно підтримувати дорогу інфраструктуру - при цьому 
завантажити порожні цехи «Південмашу» неможливо», - пояснив Усов. Він пояснив, що 
«Південмаш» будували з однією метою - «випускати 100 балістичних ракет на рік і грозити 
знищенням Сполученим Штатам Америки». «Цілі у нас змінилися, час міняти й логіку 
роботи заводу. Якщо його не корпоратизувати - у «Південмашу» немає жодного шансу 
вижити», - зазначив Усов. Стосовно конструкторського бюро «Південний», Усов розповів, 
що там працюють п’ять тисяч людей, проте бюро майже не отримує замовлень. «Усередині 
країни замовлень у «Південного» немає. Отримувати зовнішні складно - через те, що 
Україна підписала угоду про контроль за ракетними технологіями. Так буде і далі», - 
пояснив ексочільник Держкосмосу. На його думку, «Південному» потрібно змінити модель 
роботи. «По-перше, п’ять тисяч співробітників - це надто багато. По-друге, потрібно 
вирішити, як залучити КБ до проєктів з національної безпеки. «Південне» працює над 
ракетним комплексом «Грім-2», але його немає в державному оборонному замовленні. 
Немає й цивільної космічної програми - тут теж немає замовлень. Починаються касові 
розриви, потрібно позичати гроші», - зазначив Усов. Також він розповів про ситуацію на 
харківських підприємствах «Хартрон» та «Комунар». «Хартрон», за словами Усова, 
корпоратизований ще в 1990-х, де на космос працює одне з підприємств холдингу. «У нього 
більш як половина виручки - від проєктів ядерної енергетики, тому він ще виживає», - 
пояснив ексдиректор Держкосмосу. У «Комунара», на думку Усова, ситуація «зовсім 
плачевна» через проблеми у єдиного замовника підприємства - «Мотор Січ». «Ще 
«Комунар» випускає газові лічильники. Рівень технологічності проєктів відчутно впав. 
Якщо ми не переорієнтуємо підприємство, не знайдемо для нього нові ринки - ми його 
втратимо», - поскаржився Усов. Володимира Усова призначили на посаду голови 
Державного космічного агентства 24 січня 2020 р. Через п’ять місяців після призначення 
нардепи із різних фракцій збирали підписи з проханням до Кабміну звільнити Усова. Вони 
звинувачували голову Держкосмосу у відсутності стратегії розвитку підприємства та будь-
яких досягнень у роботі, а також у можливій причетності до корупційних схем. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами babel.ua 

 
Компанія Максима Полякова уклала контракт  

з NASA на $10 млн 
13.12.2020 

Firefly Black LLC українського бізнесмена Максима Полякова уклала 
контракт з національним космічним агентством США NASA на запуск в 
космос малих супутників (SmallSats) в обсязі $9,8 млн. 

Програма NASA Launch Services Program (LSP) уклала кілька контрактів Venture Class 
Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2) на запуск в космос малих супутників 
(SmallSats), включаючи CubeSats, мікросупутники або наносупутники. Супутники SmallSat, 
включаючи CubeSat, грають все більш важливу роль в дослідженнях, демонстрації 
технологій, наукових дослідженнях і освітніх дослідженнях в НАСА. Ці мініатюрні 
супутники представляють собою недорогу платформу для місій агентства. Запуски 
супутників VCLS Demo 2 можуть допускати вищий рівень ризику, ніж великі. Вони покажуть 
і допоможуть знизити ризики, пов'язані з використанням нових ракет-носіїв, що 
забезпечують доступ в космос для майбутніх малих космічних кораблів і місій. Відзначимо, 
український бізнесмен Макс Поляков вклав в приватну ракетну компанію Firefly Aerospace 
більше $ 150 млн і увійшов в топ-3 лідерів космічного ринку. Про це повідомляє Bloomberg. За 
даними видання, український підприємець викупив борги і розробки компанії Firefly 
Aerospace, і за три роки вклав у розробку першої ракети більш $ 150 млн. "На сьогоднішній 
день він вклав в ракетобудування $ 150 млн своїх власних грошей, більше, ніж будь-хто, 
крім Ілона Маска з SpaceX і Джеффа Безоса з Blue Origin", - пише Bloomberg. Така сума 
інвестицій поставила Полякова на третє місце в новітній космічній гонці. Повідомляється, 
що керівники Firefly уклали контракти на запуск супутників на орбіту для NASA, 
Міністерства оборони США і ряду комерційних супутникових компаній. До того ж, перший 
запуск ракети Firefly Alpha повинен відбудуться в кінці осені 2020 року. Як відзначили в 
Bloomberg, якщо ракета Alpha зможе злетіти в космос, то вартість компанії Firefly Aerospace 
перевищить кілька мільярдів доларів. У 2017 році збанкрутілу через вихід з проекту 
евроінвестора Firefly Space Systems, заснований інженером Томом Маркузічем, викупив 
український бізнесмен Максим Поляков. Офіси Firefly Aerospace розташовані в 
американському Остіні і Дніпрі. Основне виробництво вузлів ракети зосереджено в штаті 
Техас, однак частково обладнання розробляється і в Україні. Створюють ракети Alpha (до 1 
т вантажів на НГО (200 км) і до 600 кг - на ССО (500 км), цінник запуску - $ 15 млн), Beta (до 
4 т на НГО, і до 3 т - на ССО) і місячний посадковий модуль Genesis за програмою Artemis. 
Firefly Black LLC (Техас, США) — дочірнє підприємство Firefly Aerospace. Одна з трьох 
компаній, відібраних для забезпечення цих можливостей комерційного запуску, з якими 
укладені контракти з фіксованою ціною. Firefly Aerospace (раніше Firefly Space Systems) — 
приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке 
розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив 
підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 
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Держпідтримка аграріїв: виконання програм у 2020 
та повернення боргів за 2019 рік 

13.11.2020 

Міністерство економіки і торгівлі України у відповідь на запит 
видавництва AgroPolit.com відзвітував про стан виконання програми 
держпідтримки аграріїв на 2020 рік.  

Станом на початок листопада аграріям перерахували 45,6% від загальної суми 
передбачених дотацій. Через уповноважені банки та Укрдержфонд було передано 1 млрд 
825 млн грн з 4 млрд грн. Про детальний розподіл коштів держпідтримки у аналітиці, яка є 
у розпорядженні AgroPolit.com. Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» Мінекономіки передбачено видатки загального фонду в сумі 4 млрд грн за бюджетною 
програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (далі – 
КПКВК 1201150). Постановою Кабінету Міністрів від 08.02.2017 № 77 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки сільгосптоваровиробників» (зі змінами), визначено напрями використання 
бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 1201150, а саме: державна підтримка 
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;фінансова 
підтримка розвитку фермерських господарств;часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;фінансова 
підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитівфінансова 
підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства;надання сімейним 
фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на 
користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
Володимир Зеленський підписав закон щодо функціонування  

Державного аграрного реєстру 
02.12.2020 

Президент України підписав закон щодо функціонування 
Державного аграрного реєстру, який спростить надання таргетованої 
державної підтримки для сільгоспвиробників. 

Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо 
функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки 
виробників сільськогосподарської продукції» № 985-IX, який Верховна Рада ухвалила 5 
листопада 2020 р. Документ створює єдину державну інформаційну систему – Державний 
аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для 
сільгоспвиробників. Згідно із законом, Реєстр ведеться за рахунок коштів державного 
бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродук-
ції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Реєстр 
ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції 
достовірних відомостей про себе. Також закон розширює коло потенційних одержувачів 
державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які 
займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, 
вирощують овочі, плоди та ягоди. Крім того, запроваджується можливість підтримки 
виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру. Як зазначають автори закону в пояснювальній записці, створення Реєстру 
спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку 
їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість 
оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу 
коштів державної підтримки. Буде сформований «єдиний кабінет аграрія», що дасть змогу 
отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами, зокрема при 
реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі. 

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

 
Верховна Рада призначила міністром аграрної  

політики Романа Лещенка 
17.12.2020 

Міністром аграрної політики та продовольства став чинний голова 
Держгеокадастру Роман Лещенко – відповідне рішення ухвалила Верховна 
Рада 17 грудня. Про це повідомляє radiosvoboda.org 

«За» висловилися 242 депутати, проти – сім. 68 парламентарів утрималися, 45 не 
голосували. Головно призначення Лещенка підтримали фракції «Слуга народу», «За 
майбутнє», «Довіра». «Батьківщина» і «Опозиційна платформа – За життя» дали два і шість 
голосів відповідно. Під час виступу до голосування Лещенко назвав одним із завдань для 
Міністерства аграрної політики та продовольства «чітке наведення ладу в земельних 
правовдіносинах». Досі Роман Лещенко очолював Державну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру. Він обійняв цю посаду в червні 2020 року. Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль анонсував відновлення Міністерства аграрної політики напередодні. 
Міністерство аграрної політики ліквідували у вересні 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами radiosvoboda.org 
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Укрлендфармінг за останні роки втратив 170 тис. га  
земельного банку 

10.11.2020 

Укрлендфармінг за останні роки скоротив земельний банк 
оброблюваних с / г земель на 170 тис. га - до 470 тис. га, повідомив власник 
агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" Олег Бахматюк. 

"За час війни останніх років ми втратили майже 170 тис. га земель і стали другими. 
Були найбільшими в Євразії. Зараз, думаю, у "Кернела" ця позиція", - сказав він в інтерв'ю 
Дмитру Гордону. За словами Бахматюка, зараз до складу агрохолдингу належать 24 
елеватори загальною потужністю зберігання 3 млн тонн, насіннєві заводи, до 23 
птахофабрик, вісім комбікормових виробництв. Тваринницький напрям представлено 40 
тис. голів ВРХ. Холдинг має понад 40 ферм молочного і м'ясного напряму. "Якщо взяти в 
усій Україні - це близько 4 тис. об'єктів різнопланового ведення діяльності", - сказав він. "У 
Криму ми втратили свої активи, в Донецьку ми втратили свої активи. Після 2014 року ми 
втратили близько 30-40% "Авангарду" (великий виробник яєць і яєчних продуктів - ІФ). 
Компанія була друга в світі і впала в обсязі майже вдвічі, потім ми поетапно, до 2018 року, 
відновилися", - сказав власник агрохолдингів. За його словами, був час, коли 
"Укрлендфармінг" виробляв 1,1% ВВП України. 

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

 
Агрохолдинг "Астарта" за 9 міс. отримала  

€4,7 млн чистого збитку 
10.11.2020 

Чистий збиток агропромхолдингу "Астарта", найбільшого українського 
виробника цукру, за дев'ять місяців 2020 року склав EUR4,72 млн проти 
EUR1,93 млн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року. 

Згідно звіту компанії на Варшавській фондовій біржі, її консолідований виторг 
знизився на 10,8% - до EUR290,55 млн, за рахунок зниження обсягів продажів зернових і 
соєвих продуктів. Експортні продажі забезпечили половину загальної виручки. Показник 
EBITDA виріс в 1,5 раза - до EUR81,82 млн, EBITDA маржа з 16% - до 28%. Валовий прибуток 
збільшився на 37,9% - до EUR82,37 млн. Компанія зазначає, що за зазначений період 
цукровий сегмент згенерував виручку розміром EUR87,1 млн - на рівні показника січня-
вересня 2019 року, оскільки середня ціна реалізації цукру та обсяги практично не 
змінилися. Експорт цукру в звітному періоді оцінювався в 10 тис. тонн, з огляду на те, що 
світові ціни не стимулювали експорт з України. Сезон виробництва цукру 2020 "Астарта" 
почала у вересні з запуску п'яти цукрових заводів. На сьогодні компанія виробила 140 тис. 
тонн цукру. Виручка в сегменті рослинництва склала EUR121,29 млн (42% загальної 
виручки), що на 17,8% менше показника за дев'ять місяців 2019 року. Компанія пов'язує це 
зі зниженням продажів кукурудзи, зазначаючи, що велика частина врожаю зернових і 
олійних культур 2019 року була продана до кінця минулого року. Експортні продажі зерна 
склали 81% доходу сегмента. Традиційно в третьому кварталі "Астарта" почала збирання 
пізніх культур при посіві озимих. У листопаді компанія завершила збирання олійних 
культур з урожайністю соняшника 2,2 тонн/га (зниження на 24% р/р) і врожайністю сої 2,3 
тонн/га (зниження на 8% р/р). Загальний обсяг виробництва олійних склав 150 тис. тонн 
(зниження на 12% р/р). Нині "Астарта" збирає кукурудзу і цукровий буряк (зібрала 70%), 
при цьому проміжний середній урожай кукурудзи показує зниження на 20% р/р, а цукрових 
буряків - на 13% р/р. У жовтні 2020 року компанія завершила посів озимих культур: посівні 
площі озимої пшениці склали 47 тис. га, озимого ріпаку - 7 тис. га. Виручка сегмента 
переробки сої склала EUR53,56 млн, що на 13% менше показника за січень-вересень 2019 
року за рахунок зниження обсягів продажів. Експорт приніс 78% виручки сегмента. 
"Астарта" повідомляє, що виручка сегмента молочного тваринництва склала EUR25,04 млн 
- на рівні аналогічного періоду 2019 року, оскільки зниження обсягів виробництва на 5% 
було компенсовано зростанням цін. "Капітальні витрати суворо контролювалися і склали 
на рівні EUR10 млн за 9 міс. 2020 року. Ці заходи дозволили компанії погасити ще EUR47 
млн банківського боргу. В результаті чистий борг знизився до EUR175 млн, що відповідає 
співвідношенню чистий борг/EBITDA в 1,6х на кінець 9 міс. 2020 року. Станом на кінець 
звітного періоду "Астарта" дотримувалася фінансових ковенант", - йдеться в звіті компанії. 

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

 
Агрохолдинг KSG Agro получил $4,77 млн  

чистой прибыли 
13.11.2020 

Агрохолдинг KSG Agro за январь-сентябрь 2020 года получил $4,77 
млн чистой прибыли, что на 52% меньше, чем за аналогичный период 2019 
года. Об этом сообщает fixygen.ua 

Согласно неаудированному отчету холдинга, обнародованному на Варшавской 
фондовой бирже, его выручка за девять месяцев 2020 года снизилась на 17% - до $14,67 мл. 
KSG в январе-сентябре этого года увеличил валовую прибыль в 3,6 раз по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года – до $6,77 млн, операционную прибыль – в 5,4 раза, до 
$13,61 млн. EBITDA в отчетном периоде выросла в 3,8 раза – до $14,71 млн. В отчете 
говорится, что выручка и себестоимость реализации снизились на 17% и 36% 
соответственно, и в первую очередь в сегменте растениеводства, на который в большей 
степени влияют сезонность и погодные условия. Общая выручка в сегменте 
растениеводства за девять месяцев 2020 составила $6,9 млн по сравнению с $9,7 млн за 
аналогичный период 2019 года. За девять месяцев 2020 года выручка KSG в сегменте 
животноводства снизилась на 0,5% - до $7,4 млн, в сегменте "другое" – возросла в 1,7 раза, 
до $0,4 млн. Общий объем продаж свиней за девять месяцев 2020 года составил 80 тыс. 
голов. "Совет директоров компании в настоящее время не предусматривает существенного 
негативного воздействия эпидемии коронавируса COVID-19 на финансовые результаты 
группы в 2020 году", - отмечается в отчете компании. Вертикально интегрированный 
холдинг KSG Аgro занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и 
продажей зерновых и масличных культур. По состоянию на 30 сентября 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. KSG Agro завершил 2019 год с чистой прибылью $6,23 млн против $476 тыс. в 
2018 году. Его выручка за прошлый год сократилась на 16% – до $23,89 млн в основном из-
за сегмента растениеводства. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил  

чистую прибыль в 1,8 раза 
14.11.2020  

Агрохолдинг ИМК по итогам января-сентября 2020 года получил 
чистую прибыль в размере $33,17 млн, что в 1,8 раза больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. Об этом пишет bin.ua 

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка ИМК за 
этот период снизилась на 4% - $113,84 млн. Валовая прибыль холдинга за девять месяцев 
2020 года выросла на 47% - до $71,42 млн, операционная прибыль - в 2,2 раза, до $49,12 
млн. EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,6 раза по сравнению с январем-
сентябрем 2019 года и составила $64,71 млн. По состоянию на 30 сентября 2020 года 
долгосрочные обязательства компании составили $100,06 млн против $108,95 млн на 
конец сентября прошлого года, текущие обязательства - $68,85 млн ($89,03 млн). После 
отчетного периода ИМК погасил кредиты, займы и проценты на сумму $2,05 млн и получил 
кредиты и займы на сумму $0,46 млн. В документе отмечается, что выручка от реализации 
пшеницы за отчетный период увеличилась на 35% - до $17,19 млн, подсолнечника - на 
121% - до $16,62 млн, КРС - на 181%, до $0,3 млн. В то же время выручка от реализации 
кукурузы сократилась на 17% - до $77,13 млн, молока - на 9%, до $1 млн, соевых бобов - на 
80%, до $0,44 млн. "ИМК" специализируется на выращивании зерновых, масличных 
культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га 
земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 
554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Агрохолдинг "ИМК" по итогам 2019 года 
вышел на $7,32 млн чистой прибыли, что 3,8 раза меньше, чем в 2018 году. Выручка ИМК за 
этот период выросла на 29% - до $169,6 млн. "ИМК" в первом полугодии 2020 года сократил 
чистую прибыль на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $26,8 млн, 
выручку - на 17%, до $79,8 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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ГК "Агролига" получила чистую прибыль  
в размере EUR3,19 млн 

16.11.2020 

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-сентябре 
2020 года получила чистую прибыль в размере EUR3,19 млн, что на 17,3% 
больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в отчетном 
периоде увеличилась в 2,4 раза – до EUR57,94 млн. Валовая прибыль "Агролиги" в январе-
сентябре 2020 года возросла в 2,9 раза - до EUR9,2 млн, операционная прибыль – также в 2,9 
раза, до EUR7,84 млн. Общие активы "Агролиги" по состоянию на 30 сентября 2020 года 
составили EUR67,37 млн против EUR66,91 млн на 31 декабря 2019 года. ГК "Агролига" 
работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются 
выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным 
животноводством. Группа обрабатывает около 10 тыс. га земель. Мощности маслозавода, 
работающего по технологии прессования, составляют 42 тыс. тонн в год, другого, 
работающего по технологии экстракции - 110 тыс. т. подсолнечника в год. Мажоритарными 
акционерами группы являются Александр Бердник с долей 41,66%, Ирина Поплавская - 
41,66%. "Агролига" завершила 2019 год с чистой прибылью EUR6,75 млн, что на 17,3% 
больше, чем в 2018 году. Выручка "Агролиги" возросла в 2,3 раза - до EUR50,44 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

МХП завершив III кв.-2020 із чистим збитком у $47 млн  
через негативні курсові різниці 

18.11.2020 

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) за підсумками 
липня-вересня 2020 року отримав чистий збиток розміром $47 млн проти 
чистого прибутку $104 млн за аналогічний період 2019 року. 

Згідно з квартальною фінансовою звітністю холдингу, оприлюдненою на 
Лондонській фондовій біржі в середу, його виручка в третьому кварталі знизилася на 2% - 
до $547 млн, а EBITDA - на 3%, до $106 млн. Валовий прибуток МХП збільшився на 10% - до 
$103 млн, операційний прибуток - на 40%, до $56 млн. МХП зазначає, що за зазначений 
період експортна виручка знизилася на 2,5% - до $309 млн, що становить 56% загальної 
виручки (третій квартал 2019 року - 57% загальної виручки). Показник чистого збитку за 
третій квартал 2020 року агрохолдинг пояснює курсовими збитками в $61 млн порівняно з 
прибутком у $109 млн за аналогічний період 2019 року. Так, чистий прибуток до курсової 
різниці у звітному періоді 2020 року становив $82 млн, що на 11% нижче порівняно з $92 
млн за третій квартал 2019 року. Загалом за дев'ять місяців 2020 року виручка МХП 
знизилася на 6% - до $1,41 млрд. МХП отримав $109 млн чистого збитку проти $276 млн 
чистого прибутку за 9 місяців 2029 року, що пов'язано зі збитками від курсової різниці в 
$191 млн за січень-вересень 2020 року порівняно з прибутком розміром $182 млн за 9 
місяців 2019 року. EBITDA за зазначений період скоротилася на 7% - до $332 млн, валовий 
прибуток - на 7%, до $322 млн, операційний - на 11%, до $194 млн. Фінансовий директор 
холдингу Вікторія Капелюшна повідомила, що друга хвиля коронакризи в Україні та Європі 
не вплинула на логістичні ланцюги, проте компанія бачить зниження попиту в HoReCa, 
який, у свою чергу, компенсується зростанням попиту в інших каналах продажу. "Через 
коронакризу ми не переглядали плани, проте переглядали прогнози. Локдаун вплинув на 
світові ціни на курятину, ми це відчуваємо", - зазначила вона. Капелюшна зазначила, що 
компанія переглянула прогноз за показником EBITDA на кінець року в бік зниження - він 
очікується на 5-10% нижче за рівень 2019 року. "Дев'ять місяців 2020 року були 
надзвичайно складними через руйнівні наслідки пандемії COVID-19 і пташиного грипу в 
Україні, що призвело до тимчасового закриття деяких експортних ринків, надмірної 
пропозиції і, як наслідок, високих рівнів запасів на європейських ринках, нижчих цін на 
курятину в усьому світі. Додатково на фінансові результати дев'ять місяців 2020 року 
негативно вплинули найгірші погодні умови в центральній Україні за останні 30 років, що 
призвело до зниження показників урожайності компанії, а також нестійкі обмінні курси", - 
йдеться у звіті МХП. У компанії повідомили, що хоча перспективи на четвертий квартал 
наразі не зрозумілі, МХП очікує зростання цін на зерно і продовження перерозподілу 
продажу м'яса птиці на більш прибуткові експортні ринки, що значною мірою компенсує 
наслідки зниження цін на м'ясо птиці в Європі. "У довгостроковій перспективі ми очікуємо, 
що ціни на птицю на наших основних ринках поступово коригуватимуться у відповідь на 
зростання виробничих витрат, спричинених підвищенням цін на зерно. Компанія також 
розраховує отримати велику вигоду від свого переходу до стратегії більшого виробництва 
продуктів із доданою вартістю і м'яса птиці без антибіотиків", - зазначили в МХП.  

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

 
 

Ristone Holdings намерен сократить  
кредитный портфель на 40% 

19.11.2020 

Ristone Holdings проводит инвентаризацию собственных активов. Об 
этом говорится в сообщении компании, передает служба новостей 
информационного агентства agroportal.ua 

Как отмечается, инвентаризация — важный подготовительный этап к проведению 
ежегодного международного аудита, который в агрохолдинге осуществляет компания BDO. 
«К 1 января 2021 г. в агрохолдинге намерены на 40% сократить плановый кредитный 
портфель по сравнению с 2020 годом. Увеличение товарных остатков за этот период 
достигает 200%», — отметили в компании. Для справки: 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.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
 

Суд: борг ДАК "Хліб України" перед Держрезервом –  
4,95 млрд грн, перед ДПС - 998 млн грн 

22.12.2020 

Північний апеляційний госпсуд у рамках справи №46/528-б про 
банкрутство ДАК "Хліб України" вніс зміни до реєстру кредиторів боржника 
та затвердив їх вимоги на загальну суму 6,08 млрд грн, у т.ч. 

А саме: вимоги Державного агентства резерву України - на 4,95 млрд грн (третя 
черга); вимоги Головного управління ДПС у м. Києві - на 997,8 млн грн (у т.ч. 694,1 млн грн - 
четверта черга; 293,3 млн грн - шоста черга). Провадження в справі про банкрутство ДАК 
"Хліб України" було порушене в листопаді 2010 року. У серпні 2010 року уряд вирішив 
створити ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України", до складу якого 
увійшла низка підприємств (елеватори, хлібокомбінати), які раніше належали до сфери 
управління ДАК "Хліб України". У жовтні 2020 року Кабмін виключив ДАК "Хліб України" з 
переліку об`єктів великої приватизації. 

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

 

Заявление о банкротстве Кернел Холдинг —  
необоснованное 

21.12.2020 

Kernel Holding S.A. считает ходатайство о банкротстве компании, 
поданное в суд Люксембурга Михаилом Стадником, необоснованным и будет 
требовать возмещения убытков от нанесенного ущерба репутации компании. 

Kernel Holding и ее дочерние компании обеспечивают достаточную ликвидность для 
обслуживания текущей задолженности, сообщает пресс-служба агрохолдинга «Кернел». 
Согласно данным, по состоянию на 18 декабря 2020 года, денежные средства на счетах 
Kernel Holding составляли $266 млн. Кроме того, компания имеет доступ к новым 
источникам финансирования в международных банках и на рынках капитала. Недавно 
«Кернел» успешно разместил еврооблигаций на сумму $300 млн с годовой ставкой купона 
6,75%. «В связи с этим Kernel Holding считает ходатайство о банкротстве, поданное 
Михаилом Стадником, необоснованным и недобросовестным, а также таким, которое 
немедленно должно быть оставлено без дальнейшего рассмотрения Окружным судом 
Люксембурга. Компания будет требовать возмещения убытков, нанесенных предвзятым 
отношением и действиями Михаила Стадника», — говорится в сообщении. В «Кернел» 
объяснили, что с 2012 г. Kernel Holding находится в длительном судебном процессе с 
Михаилом Стадником, его бывшей женой и рядом юридических лиц, находящихся под их 
контролем, по приобретению «СТИОМИ-холдинг» (Stiomi Holding). В апреле 2012 года 
Kernel Holding и другие покупатели заключили генеральное соглашение купли-продажи о 
приобретении Stiomi Holding. По состоянию на 30 июня 2018 сумма, уплаченная за Stiomi 
Holding, составила $24 млн. Согласно сообщению, финальный платеж подлежал оплате 
только после выполнения некоторых условий. Но в декабре 2012 года Kernel Holding 
получила заявление о рассмотрении дела в арбитраже. «В феврале 2018 г. арбитражный суд 
вынес свое решение, которое было частично обжаловано покупателями Stiomi в Высоком 
суде Лондона. Продавцами Stiomi были приняты обеспечительные меры в Швейцарии, 
которые в дальнейшем были отменены Апелляционным судом Женевы», — указывают в 
компании. В марте 2019 г. Высокий суд Лондона направил решение трибунала на 
повторное рассмотрение по определенным аспектам, которое состоялось в сентябре 2019 
года. Решение арбитражного суда после пересмотра, принятое в декабре 2019 года, 
требовало от покупателей Stiomi уплаты около $30,3 млн. Кроме того, Михаил Стадник 
оспаривает, что его бывшая жена уступила свои права в пользу третьего лица. Из-за этого 
конфликта, как заявили в Kernel Holding, компания не смогла выполнить свои 
обязательства. Первое слушание по иску Михаила Стадника назначено на 8 января 2021 
года. Напомним, что суд в Люксембурге открыл дело о банкротстве зарегистрированной в 
Швейцарии Kernel Holding, в связи с неуплатой компанией значительной суммы долга в 
пользу Михаила Стадника. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

Читайте также: АМКУ оштрафовал 
"Кернел-Трейд" на 82,6 тыс. грн. >>> 
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Прогнози попиту та експорту зернових та  
зернобобових у сезоні 2020-2021 

04.11.2020 

Маркетинговий рік 2020/2021 аграрії почали зі зростання цін на 
зовнішньому ринку та зменшення попиту на українську продукцію 
рослинництва. Про це свідчить аналітика МЕРТ. 

За прогнозами у 2020/2021 маркетинговому році аграрії будуть мати до реалізації 
68,7 млн т. зернових. З них мають експортувати 47,9 млн т. та залишити для внутрішнього 
споживання 20,8 млн т. Для порівняння, у 2019/2020 МР Україна експортувала 56,7 млн т. 
зернових.Станом на кінець жовтня спостерігається спад за більшістю позицій зернових, 
зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна. Загалом зменшення продажів 
закордон складає 2,7 млн т. Найбільше падіння експорту кукурудзи складає 1,7 млн т. У 
портах під завантаженням очікують на початок листопада 38 суден. Уже завантажили 950 
тис. т. зернових на кораблі, планують загалом переправляти найближчим часом морем 1,4 
млн т. продукції.  Світові спотові ціни у вересні-жовтні показали тенденцію падіння. В 
середньому на 8 $/т. У порівнянні з 2019 роком ціни на продукцію зросли в середньому на 
47 $/т. Найбільше подорожчала соя – на 90 $/т., її основний покупець – Мексиканська 
затока, США.На внутрішньому ринку закупівельні ціни на зернові зросли на 54-58% за рік, 
ціни на кукурудзу підскочили на 78%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agropolit.com 

 
В Мінекономіки повідомили про результати осінньої  

збиральної та посівної кампаній 
15.12.2020 

Українські сільгоспвиробники вже завершили проведення осінніх 
польових робіт – збиральної кампанії та сівби озимих культур під урожай 
2021 року. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

За оперативними даними областей, станом на 14 грудня 2020 року зібрано 83,8 млн 
тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. Зокрема, зернових та 
зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га. У розрізі культур 
зібрано: пшениці – 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га; ячменю – 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн 
га; гороху – 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га; кукурудзи – 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн 
га; гречки – 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га; проса – 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га; 
цукрових буряків – 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га; соняшнику – 13,1 млн тонн з площі 6,4 
млн га; сої – 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га; ріпаку – 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га. Щодо 
результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур 
на площі 8,07 млн га. Зокрема, посіяно: пшениці – 6,1 млн га; ячменю – 954,7 тис. га; жита – 
125,2 тис. га; ріпаку – 881,1 тис. га. «2020 рік став дійсно турбулентним для України, як в 
контексті економічної ситуації і обмежень, пов’язаних із COVID-19, так і у зв’язку з 
нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є 
профіцитним. Цьогорічний валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі більше за 
потреби внутрішнього ринку, а також дозволяє нам зберігати провідні позиції за експортом 
сільгосппродукції», - прокоментував Міністр розвитку економіки торгівлі та сільського 
господарства України. Він додав, що наразі Україна поставила на зовнішні ринки 12,2 млн 
тонн пшениці, що відповідає запланованій динаміці в рамках укладеного Меморандуму з 
учасниками зернового ринку. Перехідні залишки пшениці у 2020/21 МР очікуються на рівні 
1,5 млн тонн, які поступово будуть поповнюватися урожаєм нового сезону. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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COFCO ввела в эксплуатацию элеватор  
на Черниговщине 

19.11.2020 

Компания COFCO Agri Resources Ukraine ввела в эксплуатацию первую 
очередь «Талалаевского элеватора» в Черниговской области. Об этом 
сообщает служба новостей портала agroportal.ua 

Общая мощность зернохранилища со второй очередью составит 32 тыс. т — 8 
силосов по 4 тыс. т каждый. Сейчас возведено 6 емкостей для хранения, а также 4 
оперативных силоса.Также на элеваторе есть зерноочистка и зерносушилка, сообщает 
«Инфоиндустрия». Также отмечается, что на территории «Талалаевского элеватора» 
построили узел автоотгрузки и два узла автоприемки зерна с весами и пробоотборником. 
Кроме того, уже есть две точки загрузки железнодорожных вагонов с весовыми 
комплексами. Ведется строительство двух железнодорожных подъездных путей, с 
возможностью одновременного размещения не менее 18 вагонов на каждом пути. Для 
справки: COFCO — многопрофильная государственная организация КНР, проводит закупку 
и трейдинг зерновых, а также осуществляет глубокую переработку зерна. Владеет 
активами более $71,9 млрд. Мощности по хранению зерна оцениваются в 31 млн т, по 
переработке — 89,5 млн т в год, имеет представительства в 140 странах мира. В Украине 
компания владеет терминалом по перевалке зерновых и масличных культур в 
Николаевском морском порту.  

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
 

 
 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВА 
 

 
 

Ristone Holdings покупает долю  
в тепличном комбинате 

11.12.2020 

Антимонопольный комитет Украины разрешил ГК Ristone Holdings 
приобрести пакет акций ООО «Днепровский тепличный комбинат». Об этом 
говорится в сообщении ведомства. 

«Предоставлено разрешение ООО «Ристон Холдинг» (г. Киев, Украина) на 
приобретение доли в уставном капитале ООО «Днепровский тепличный комбинат» (г. Киев, 
Украина), в размере 24% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в 
сообщении ведомства. Для справки: 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. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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Вітчизняний часник вирощують  
ситуативно 

05.11.2020 

Несистемні виробники міняють культури залежно від кон’юнктури 
ринку, через що часниківництво в Україні розвивається нестабільно. Про це 
повідомляє Agravery, передає agrotimes.ua 

«Досить часто фермери працюють ситуативно: якщо не продав врожай, не зберіг 
його — йдуть в іншу культуру, – сказала Анна Морозова cпівзасновник компанії «UkrUP» 
(кооперація промислових виробників часнику в Україні). – Сьогодні в Україні є пул 
виробників, які вирощують часник більше п’яти років. Чим більше таких господарів — тим 
стабільніше розвивається культура». Нагадаємо, переважна більшість часнику, що 
продається в Україні, імпортується з Китаю. На цю країну припадає 70-80% світового 
виробництва часнику. Цього року в Китаї закладено на зберігання рекордну кількість 
продукції –  4,46 млн тонн, що на 30% більше, ніж торік. Ціни на часник там знижуються. 
Наприклад, червоний гібридний часник, що має головки діаметром 5,5 см коштував 
$0,70/кг, а до 10 жовтня подешевшав до $0,64/кг. Це значно нижчий рівень цін, ніж минулої 
осені: $1,13/кг. На думку експертів галузі, збільшення виробництва часнику в цьому сезоні 
випередило попит, що природно призвело до зниження цін. Середні закупівельні ціни на 
свіжий часник становили $0,36/кг, що є значним падінням минулого року. Коли на початку 
2020 року Китай закрився на карантин COVID-19, ринок часнику зазнав бурхливих змін. 
Оскільки Китай є найбільшим виробником часнику, величезний дефіцит вразив ринки у 
всьому світі. На щастя, зараз ринки в основному стабілізувались. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
В Украине открыта первая вертикальная ферма  

по выращиванию зелени 
08.12.2020 

В селе Фасова Киевской области функционирует тепличный 
комплекс, в котором уже на протяжении года выращивают более 25 видов 
зелени. Об этом сообщает портал agronza.com 

Это первая в Украине вертикальная ферма, которая с помощью метода аэропоники 
начала выращивать салаты и пряные травы. Такая технология, а также метод гидропоники 
считаются наиболее современными способами разведения растений. Всё оборудование, 
начиная с труб, с помощью которых питается зелень и заканчивая ёмкостями для неё, 
ферма изготовляет сама. Также для комплекса было разработано специальное 
программное обеспечение. С его помощью автоматически включаются полив и свет. 
Продукция тепличного комплекса продаётся под ТМ «Грядочка». Её можно заказать на 
сайте с доставкой на дом. За растениями ведётся тщательный уход без применения химии: 
контролируется их состояние, используются украинские удобрения – они пришли на смену 
французским, а также устанавливаются москитные сетки в помещении. Использование 
современных технологий выращивание направлено на главную цель основателей фермы – 
обеспечить рынок качественными и здоровыми украинскими продуктами в сегменте 
зелени и пряных трав, не использую химикаты в производстве. 

Читать полностью >>> 
По материалам agronza.com 
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Україна потрапила в ТОП-5 світових виробників  
волоських горіхів 

04.11.2020 

Україна входить до топ-5 світових виробників волоських горіхів із 
126 тисячами тонн. Про це йдеться у звіті USDA. Про це повідомляє 
Економічна правда, передає enovosty.com 

USDA (United States Department of Agriculture) прогнозує в сезоні 2020/2021 рекордне 
виробництво волоських горіхів на рівні 2,3 млн тонн. На двох глобальних лідерів ринку – 
Китай і США – приходиться 75% із усього виробництва волоських горіхів. Обсяги експорту 
зростуть загалом на 14% – до 946 тисяч тонн, а світові запаси зростуть на 20%. Зокрема, 
прогнозується зростання виробництва у Китаї на 2% – до 1 млн т. Водночас, як очікується, у 
США виробництво зросте на 20% – до рекордних 708 тис тонн. При цьому, у Чилі також 
прогнозується ріст на 20% – до 150 тис тонн. “Виробництво в Україні прогнозується на рівні 
126 тис тонн за нормальних умов вирощування. Експорт на провідні ринки – Євроссоюз та 
Туреччину – очікується без змін”, – йдеться у звіті. Дані USDA свідчать, що Україна посідає 4-
те місце у рейтингу світових експортерів волоського горіха – після США, Чилі та КНР. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами enovosty.com 

Читайте також! Tree Nuts: World 
Markets and Trade >>> 

 
Мигдальні сади починають висаджувати у  

промислових масштабах 
05.11.2020 

На закладання промислового мигдалевого саду відправилися перші 
саджанці сертифікованого мигдалевого розплідника в Україні, очолюваного 
віце-президентом Української горіхової асоціації Василем Бабанским. 

Про це повідомив повідомив президент Української горіхової асоціації Геннадій 
Юдін на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Василя Бабанського, саджанці прищеплені на 
гіркому мигдалі, вирощені на межі Одеської та Вінницької областей, мають прекрасний 
вигляд, незважаючи на пізній початок вегетації. Культура має дуже добрі перспективи для 
культивації на території України. «За останні 28 років середньорічна температура в Україні 
зросла майже на 2°С. За стандартом вона повинна бути 7,8°С, а в даний час – 9,5°С. 
Підвищення температури на 1°С зрушує кордон агрокліматичних зон в середньому на 100 
км на північ. Тому фактично кліматичні зони змістилася на цілих 200 км», – зауважив 
Геннадій Юдін. Він також згадав, що за період з 2006 по 2019 рік подвоїлася кількість днів з 
надзвичайно високими температурами, так званими «хвилями тепла», коли температура 
повітря вдень перевищує 35°С. І вже в нинішньому році хвиля тепла на півдні досягає 65-75 
днів, тобто 75 днів температура вдень становить вище 30 градусів. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 
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Поголів’я ВРХ в Україні продовжує скорочуватись:  
підсумки місяця 

17.11.2020 

У понеділок, 16 листопада, Державна служба статистики 
опублікувала результати перепису сільськогосподрських тварин в Україні. 
Про це повідомляє портал meat-inform.com 

Станом на 1 листопада в усіх типах господарств нараховувалось 3,258 млн голів 
великої рогатої худоби. Це на 6,1% менше, ніж станом на 1 листопада 2019 року. 1 жовтня в 
Україні утримувалось 3,34 млн голів ВРХ. Таким чином, за місяць скорочення поголів’я 
склало майже 2,5%. На підприємствах на початку листопада нараховувалось 1,008 млн голів 
великої рогатої худоби. Це на 5,6% менше, ніж у такий же період 2019 р. Що ж до особистих 
селянських господарств, то там утримується близько 2,25 млн голів ВРХ, що на 6,4% менше, 
ніж минулого року. Зокрема, у всіх господарствах України 1 листопада налічувалось 1,748 
млн голів корів. Таким чином, за рік поголів’я цих тварин скоротилось на 5,9%. Також на 
всіх типах господарств утримується 1,316 млн малої рогатої худоби. Кількість овець та кіз в 
Україні зменшилась на 6,7%, порівняно з показниками на 1 листопада 2019 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами meat-inform.com 
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Компанія «Ґудвеллі Україна» продає менше поросят,  
лишаючи їх на відгодівлю 

05.11.2020 

Компанія «Ґудвеллі Україна» стала продавати менше поросят, як 
порівняти з попереднім роком, через те, що збільшила відгодівельний 
комплекс на 7 тис. місць і з’явилася можливість їх дорощувати. 

«Ми плануємо свою роботу, виходячи з того, які у нас є потреби в процесі 
виробництва, – зазначив територіальний керівник виробництва, керівник відділу продажу 
«Ґудвеллі Україна» Сергій Генсецький. – Наш обсяг продажів залишається стабільним 
попри коливання цін на ринку, а головна стратегія – продавати свиней вагою 115-117 кг». 
Така вага, за його словами, економічно найвигідніша і для компанії, і для клієнтів. Крім 
того, саме така вага свині дає найкращий вихід якісного м’яса додав Сергій Генсецький. 
Свиноматочне поголів’я компанії тримається на рівні 14 тис. голів. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 

На 7,5% зросло промислове  
поголів’я свиней 

17.11.2020 

За даними державної служби статистики, на початку листопада в 
Україні утримували 6,186 млн голів свиней. Ці показники на 0,6% вищі, ніж 
на 1 листопада 2019 року.  

Таким чином, у листопаді вперше цього року зареєстровано прирість загального 
поголів’я, утім, зростання кількість свиней відбувається лише завдяки промисловим 
господарствам, оскільки у господарствах населення їх поголів’я зменшується. На 
підприємствах наразі утримується 3,62 млн голів свиней, що на 7,5% більше, ніж на початку 
листопада 2019 року та на 1,1% більше, ніж минулого місяця. У особистих селянських 
господарствах навпаки спостерігалось скорочення поголів’я свиней. Наразі селяни 
утримують 2,566 млн голів цих тварин. За рік (з 1 листопада 2019 року по 1 листопада 2020 
року) кількість свиней у господарствах населення зменшилась на 7,7%. За місяць 
показники скорочення поголів’я в цій категорії склали 1,2%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами meat-inform.com 
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ГК "Овостар Юнион" нарастил чистую  
прибыль на 44,3% 

16.11.2020 

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" по итогам 
января-сентября 2020 года нарастил чистую прибыль на 44,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года - до $3,76 млн.  

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, ее выручка 
уменьшилась на 13% - до $67,82 млн, что связано с сокращением торговых операций и 
падением цен на яйца (на 8% г/г), сухие яичные продукты (на 8% г/г) и жидкие (на 16% 
г/г). За январь-сентябрь 2020 года вклад сегмента яиц в общую выручку составил $44,6 
млн, или 66%. Вклад сегмента яичных продуктов составил - $23,3 млн, или 34%. Доля 
выручки от экспортных продаж составила 43% (за девять месяцев 2019 года - 50%). 
Валовая прибыль "Овостара" в январе-сентябре-2020 выросла на 13,5% - до $10,42 млн, 
операционная – на 40,1%, до $4,51 млн. Показатель EBITDA увеличился на 29% - до $7,6 
млн, EBITDA маржа - с 8% до 11%. По состоянию на 30 сентября 2020 года общий долг 
группы составил $9,5 млн, чистый долг - $8,4 млн. "Овостар Юнион" в январе-сентябре 2020 
года сократил продажи яиц на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 
795 млн шт. Производство яиц за этот период выросло на 3,8% - до 1,236 млрд штук. 
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. В первом полугодии 2020 года "Овостар" получил на $2,44 млн чистой прибыли, 
что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, выручка сократилась на 17,3% 
- до $44,63 млн. "Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против 
$17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка сократилась на 16% – до $104,7 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Киевскую птицефабрику Бахматюка не продали:  

победитель аукциона не заплатил 
23.11.2020 

Продажа птицефабрики Олега Бахматюка сорвалась из-за того, что 
победитель аукциона не оплатил средства. Об этом сообщает Finbalance, 
передает служба новостей портала biz.liga.net 

По данным СЕТАМ, торги по продаже двух объектов недвижимости, арестованных 
Государственной исполнительной службой, – птицефабрики площадью 126,6 тыс. кв м по 
адресу г. Киев, Броварской проспект, 99 и имущественного комплекса в с. Пуховка Киевской 
области, принадлежащих ООО "Птицефабрика Киевская" – признали несостоявшимися. 
Причина – отказ победителей аукционов от уплаты средств. Сообщалось, что первичные 
победители аукционов, которые предложили 690 млн грн и 300 млн грн, могли иметь 
опосредованные связи с окружением Бахматюка. Рост цен на торгах при продаже первого 
лота составила нетипичные 447% (564 млн грн), по второму лоту – 5935% (295 млн грн). В 
СЕТАМ отмечали, что в случае отказа указанных структур от своих ценовых предложений, 
они могли потерять гарантийные взносы (соответственно 6,3 млн грн и 248 000 грн), а 
право на покупку должно перейти к следующему участнику. Победителями аукционов по 
продаже двух арестованных птицефабрик Олега Бахматюка стали ООО "КУА" Евротранс-
Инвест" и ООО "ФК "Фингарант", связанные с бывшим владельцем. 

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

 
Крупный производитель курятины построил первую  

очередь перерабатывающего комплекса 
11.12.2020 

Владимир-Волынская птицефабрика завершила первый этап 
строительства современного комплекса переработки птицы. Об этом 
AgroTimes сообщили в компании, передает agroportal.ua 

Реализация проекта в Турийском районе Волынской области запланирована на 
период с 2019 по 2022 годы и предусматривает три этапа. Кроме перерабатывающего цеха 
на площади почти 13 тыс. га будет возведено более 50 технологических и вспомогательных 
зданий и сооружений. Стоимость проекта оценивается в €50 млн (150 млн грн). Стоимость 
первого этапа строительства составила более 143,4 млн грн. Также уточняется, что 
мощность перерабатывающего комплекса составит 13,5 тыс. бройлеров/час. Это позволит 
предприятию удвоить имеющиеся мощности. Экобезопасность предприятия обеспечат 
вторичная переработка отходов производства и очистные сооружения. Для справки: 
«Владимир-Волынская птицефабрика» занимает около 5% украинского рынка курятины. 
Инфраструктура фабрики состоит из 100 птичников, убойного цеха и комбикормового 
завода. Голландский инвестиционный фонд Safedam стал акционером «Владимир-
Волынской птицефабрики», выкупив 23,76% акций предприятия. В 2017–2018 годах группа 
инвестировала более  $1,5 млн в технологию, в оборудование, в разработку и продвижение 
бренда «Эпикур». 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
 

 
 

 РИБНЕ & АКВАКУЛЬТУРНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 МОЛЮСКИ (РАВЛИКИ, МІДІЇ. УСТРИЦІ) 

 
Ціна на українських равликів  

впала вдвічі 
09.12.2020 

Ціна українських равликів у 2020 р. знизилася вдвічі, а обсяг 
експортованої продукції зменшився в рази, заявив власник найбільшої в 
Україні равликової ферми, директор компанії «Укрравлик» Валерій Ігнатов.  

«Через пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження, карантинні заходи 
експортне падіння у всіх виробників дуже значне. У порівнянні з 2018-2019 роками – в рази. 
А ціна за кілограм равликів знизилася практично вдвічі. В Україні ж культури споживання 
равликів як такої немає», – сказав Ігнатов. Він додав, що наразі пропозиція значно 
перевищує попит, конкуренцію українському равлику складає як вироблена у Європі 
продукція, так і равлики з африканського континенту. «Ми планували цього року ще 
розширитися, але тепер це відкладено на невизначений термін», – зазначив Ігнатов. ТОВ 
«Укрравлик» – найбільша равликова ферма України і одна з найбільших у Європі, 
знаходиться в с. Циркуни під Харковом. Площа господарства складає 30 гектарів, на яких 
можуть зростати 150 млн молюсків. З площі можна зібрати до 700 тонн продукції. На фермі 
вирощують середземноморських равликів сортів Maxima та Muller. Найбільше їх 
експортують до Франції та Іспанії. В теплу пору року на фермі проводяться екскурсійні 
тури. Також власники записують навчальні відео для фермерів-початківців. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
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Знищення норок у Данії вплине  
на український експорт 

26.11.2020 

У Данії вірусом від норок з червня заразились близько 214 людей. 
Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії 
вирішила знищити всіх норок у країні. 

Могенс Єнсен, міністр продовольства і сільського господарства Данії, 9 листопада в 
Twitter заявив, що йде у відставку після незаконного наказу знищити норок в країні через 
виявлений у них мутований штам коронавірусу. Як вплине вищезгадана ситуація на 
український експорт норок, розповів agronews.ua Володимир Федина, голова Асоціації 
звірівників України. Проте, ні Всесвітня організація охорони здоров’я, ні Європейський 
центр профілактики та контролю захворювань не давали настільки критичних оцінок 
небезпеки версії вірусу «кластер 5». Адже у 12 людей була діагностована мутована версія 
вірусу під назвою «кластер 5», яка викликала найбільше занепокоєння. Представник ВООЗ 
(д-р Маргарет Харріс) заявила, що глобальний ризик через нову мутацію пов’язану з 
норкою, дуже низький; що мутація «кластера 5» має відстежуватися; і що деякі члени 
міжнародного співтовариства і ЗМІ неправильно зрозуміли рівень загрози. Всесвітня 
організація охорони здоров’я тварин підкреслила, що хоча кілька видів тварин інфіковані 
SARS-CoV-2, ці інфекції не є рушієм пандемії COVID-19; пандемія зумовлюється передачею 
вірусу від людини від людини. Зрештою 18 листопада Міністерство охорони здоров’я Данії, 
з посиланням на Національний інститут сироваток Данії (Statens Serum Institut), 
дослідження якого слугували наказом до знищення норок у Данії, на офіційному сайті 
заявило, що «з 15 вересня 2020 року нових випадків так званого «кластера 5» норкового 
варіанту COVID-19 не виявлено». Керівник відділу епідеміології та профілактики 
Національного інституту сироваток Данії, Тайра Гроув Краузе повідомила, що частка 
людей, інфікованих норковим варіантом COVID-19, скорочується. У той же час ймовірність 
того, що «кластер 5» вимер, збільшилася… «Це яскравий приклад того як невиважені, 
необдумані та поспішні дії чиновників можуть зруйнувати цілу галузь, яка у структурі 
сільського господарства Данії була третьою за об’ємами експортних потужностей,іІ щороку 
приносила у данський бюджет 1,1 млрд євро. У цій галузі працювали десятки тисяч 
працівників. Окрім того, норкова галузь вирішує дуже важливу екологічну складову – 
щороку норкові ферми Данії споживали близько 1 млн тонн відходів тваринного 
походження, які непридатні до споживання людиною. Що тепер Данія робитиме із цими 
відходами – велике і цікаве питання», – прокоментував Володимир Федина. Він додав, що 
Данія світовий лідер у норковій галузі. Приблизно 40% світового ринку хутра походило з 
Данії. «Зараз на світовому ринку хутра буде дуже великий перерозподіл. На даний момент 
продукція українських норкових ферм у структурі світового ринку займала 1%. За нових 
обставин ми можемо зайняти до 10% і це дуже гарна можливість для України», – наголосив 
голова Асоціації звірівників України. Також Володимир Федина зазначив, що ніхто не бажав 
вищезгаданого данським колегам, але оскільки склалася така ситуація – нею потрібно 
скористатися Україні. Тому що нею скористаються інші країни, які уже повідомили про своє 
бажання нарощувати виробництво норок, збільшувати об’єми і займати нові ринки. 
Довідка: в Україні працює 8 норкових ферм на яких вирощується близько 1,1 млн норок. 6 
ферм побудовані за останні 7 років за передовими європейськими технологіями. Об’єм 
інвестицій в українську економіку склав близько 106 млн дол. Було створено близько 1500 
нових робочих місць. Об’єм податкових платежів – близько 30 млн грн. Щороку 99% 
продукції норкових ферм йде на експорт і реалізується на міжнародних хутрових аукціонах. 
Експорт хутра приносить в український бюджет десятки мільйонів євро щороку. Українські 
норкові ферми щороку споживають близько 50 тис тонн відходів птахофабрик та 
рибозаводів, які не придатні для споживання людиною. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціація звірівників України 

Читайте також: Україна може зайняти 10% 
світового ринку хутра >>> 

ю 

 
 
 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Україна затвердила ліміти використання мисливських  

тварин на сезон полювання 2020/2021 рр. 
10.11.2020 

Україна скоротила ліміти видобутку бабака в 17,6 раза до 22 особин і 
збільшила по козулі на 4,6% до 13,9 тис. особин у порівнянні з сезоном 
полювання 2019/2020. Про це пише ukranews.com 

Згідно з наказом Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища 
№339 від 25 травня, скорочені ліміти видобутку дикого кабана на 1,4% до 5 098 особин, 
бабака - у 17,6 раза до 22 особин, по ондатри - на 6,4% до 748 особин. При цьому збільшені 
ліміти видобутку оленя європейського з 753 до 756 особин, оленя плямистого - на 0,6% до 
492 особин, по лані - в 2,1 раза до 69 особин, по козулі - на 4,6% до 13 942 особин, муфлон - з 
2 до 93 особин, по боброві - на 8,6% до 557 особин, по куниці лісової - на 19,5% до 399 
особин. Також був затверджений ліміт видобутку по барсуку в 67 особин (в 2019/2020 він 
був відсутній). Відповідно до закону "Про мисливське господарство та полювання" з жовтня 
по лютий включно дозволяється полювати за відстрільними картками на лисиць, 
єнотовидних собак і вовків, а на зайця-русака з 1 листопада по січень. За ліцензіями 
здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського і плямистого, козулю, 
муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куниць лісову. Прес-служба Державного 
агентства лісових ресурсів уточнила, що терміни полювання і порядок його здійснення, а 
також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських 
угідь та можуть відрізнятися як в залежності від області, так і в угіддях сусідніх 
користувачів. Нагадується, що законодавством передбачено в разі незаконного видобутку 
або знищення диких тварин при проведенні незаконного полювання накладення штрафу в 
розмірі від 1 020 до 2 040 гривень з конфіскацією зброї і інших засобів полювання. Також 
порушники будуть зобов'язані відшкодувати збитки відповідно до такс для обчислення 
розміру шкоди за кожного видобутого тваринного, а саме олень благородний - 60 тис. 
Гривень, олень плямистий - 50 тис. Гривень, лань - 40 тис. гривень, кабан - 40 тис. гривень, 
муфлон - 32 тис. гривень, косуля - 32 тис. гривень, бобер - 10 тис. гривень, заєць-русак - 8 
тис. гривень, борсук - 8 тис. гривень, бабак - 6 тис. гривень, куниця лісова і кам'яна - 6 тис. 
гривень, вовк, дикий кролик, ондатра - 2 тис. гривень, норка американська - 1,5 тис. 
гривень, білка, єнотовидний собака, лисиця, шакал - 1,5 тис. гривень, лебідь-шипун і кликун 
- 4 тис. гривень, галагаз, гуси, фазан, голуби, сіра куріпка - 2 тис. гривень, качки, лиска, 
кулики, перепела, інші мисливські птахи - 1 тис. гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukranews.com 
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

В Україні посилять контроль за якістю  
харчових продуктів 

03.12.2020 

Мінекономіки України опубліковано проєкт Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та 
інших об'єктів санітарних заходів». 

Документ розроблено з метою удосконалення чинного законодавства у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин та його 
гармонізації з законодавством ЄС. Проєктом Закону посилюється державний контроль і 
відповідальність за порушення законодавства в сфері безпечності та якості харчових 
продуктів, в тому числі і фальсифікацію харчових продуктів, а також приводяться у 
відповідність положення чинного законодавства щодо питань державної реєстрації 
харчових добавок, ензимів та ароматизаторів в Україні, вводиться поняття крафтове 
виробництва, тощо. В розробці документу брали участь фахівці Держпродспоживслужби та 
профільних асоціацій, які надавали свої пропозиції та коментарі. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroreview.com 

Читайте також: Щодо харчових продуктів 
та інших об'єктів санітарних заходів >>> 

ю 

 

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ  

 

 
PepsiCo змінює главу бізнесу  

в Україні та СНД 
11.12.2020 

PepsiCo змінює президента свого регіонального бізнесу в Україні, 
Білорусі, Росії, на Кавказі і в Центральній Азії. З 12 грудня на цю посаду 
призначений Давид Манзіні, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Ніл Старрок після більш ніж 30 років «бездоганної роботи» на різних посадах в 
PepsiCo виходить на пенсію. У Манзіні 25-річний досвід у сфері FMCG в області 
менеджменту, маркетингу і продажів. До приходу в PepsiCo він протягом семи років 
працював на посадах генерального менеджера Mars в Великобританії, Китаї та країнах СНД 
і три роки до того — Danone в Центральній Азії і на Кавказі. Раніше, в 2004-2011, він 
працював на управлінських позиціях в маркетингу Unilever. Свою кар’єру Манзіні почав в 
Mars на посаді територіального менеджера з продажу в 1995 році і поступово досяг позиції 
директора по роботі з клієнтами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 
 

 

 ПРОДУКТИ  
 БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Ведущий производитель круп в стране Cereal Planet  
получил EUR156 тыс. чистой прибыли 

13.11.2020 

Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в стране, в 
январе-сентябре 2020 года получила EUR156 тыс. чистой прибыли, что в 1,8 
раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Согласно отчету холдинговой компании группы Cereal Planet PLС (Кипр) на 
Варшавской фондовой бирже, ее выручка выросла на 34,4% - до EUR17,31 млн, валовая 
прибыль – в 1,6 раза, до EUR4,35 млн. В июле-сентябре 2020 года компания сократила 
чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом-2019 – до EUR37 тыс., 
увеличила выручку на 7% - до EUR4,35 млн. В то же время валовая прибыль Cereal Planet в 
указанный период 2020 года снизилась на 2,7% - до EUR930 тыс. "Курсовые разницы 
сыграли отрицательную роль в третьем квартале 2020 года и составили "минус" EUR282 
тыс., в совокупности за три квартала 2020 года она составила минус EUR506 тыс.", - 
отмечается в отчете. Согласно ему, в третьем квартале компания увеличила производство 
круп на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,4 тыс. тонн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
АТ "Аграрний фонд" виробив 30 тис. тонн  

борошна за останні 5 місяців 
18.11.2020 

За останні 5 місяців АТ "Аграрний фонду" виробив понад 30 тис. тонн 
борошна. Про це розповів виконувач обов'язків голови правління 
"Аграрного фонду" Богдан Банчук, пише proagro.com.ua  

"Зараз ми виробляємо цей обсяг, використовуючи чужі переробні потужності, а з 
власною переробкою "Аграрний фонд" зміг би підвищити свою ефективність", - зазначив 
Богдан Банчук. Він вважає, що "Аграрний фонд" має достатній потенціал, щоб стати дієвим 
інструментом уряду в забезпеченні продовольчої стабільності в країні. "У кризових 
ситуаціях, в умовах високого попиту на продукцію і її дефіциту, як це було, наприклад, на 
початку пандемії COVID-19, ми могли б завантажувати борошномельні підприємства 
зерном, поставляти борошно хлібопекарським підприємствам, а також забезпечувати 
національні мережі доступним і якісним борошном", - резюмував Богдан Банчук. Нагадаємо, 
що першочергове завдання "Аграрного фонду" - повернути борошно на полиці магазинів і 
дати людям можливість купувати якісний і доступний продукт. 

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

На Вінниччині запустили інвестиційний агропроєкт  
на переробку кукурудзи вартістю $ 14 млн 

08.12.2020 

У селищі Демківське Гайсинського району Вінницької області 
розпочав роботу новий завод компанії «Дакса Бунге Україна» з переробки 
кукурудзи. Про це повідомляє agronews.ua 

Вартість інвестиційного проєкту — $14 млн. Про це повідомив на своїй  Facebook 
сторінці Сергій Борзов, голова Вінницької ОДА. «Новий інвестиційний агропроєкт 
запустили на Вінниччині: $14 млн — на переробку кукурудзи. Власником нового заводу є 
компанія «Дакса Бунге Україна». Це підприємство з 100% іноземними інвестиціями, 
засновниками якого є лідер з переробки кукурудзи у Європі — «Дакса Груп» (Іспанія) та 
один з найбільших світових трейдерів — американська компанія «Бунге», — поінформував 
він. За словами очільника області, підприємство устатковане сучасним обладнанням 
італійського виробництва для переробки кукурудзи твердих сортів на борошно та крупу 
загальною потужністю 300 т кукурудзи на добу (100 тис. т на рік). 80% готової продукції 
заводу планується реалізовувати на експорт. «Наразі на підприємстві проводяться 
пусконалагоджувальні роботи і відпрацьовуються рецепти та специфікації продуктів під 
кожного конкретного споживача. Основні клієнти заводу — це великі міжнародні 
корпорації: виробники пива та харчових продуктів», — йдеться у повідомленні. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 
 

 
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Астарта-Киев выставит на продажу  
два сахзавода 

05.11.2020 

Агропромхолдинг «Астарта-Киев» планирует выставить на продажу 
«Савинский сахарный завод» и «Новоивановский сахарный завод». Об этом 
сообщает портал latifundist.com 

«В 2019 году мы работали без «Савинского завода», а в этом - без «Новоивановского 
завода» в Харьковской области. Причина та же. Вокруг этих предприятий не выращивают 
сахарную свеклу. Из-за погодных условий. Харьковская область — одна из областей, где 
засуха ощущается наиболее остро», - рассказал соучредитель и генеральный директор 
агропромхолдинга «Астарта-Киев» Виктор Иванчик. Поэтому, по его словам, в компании 
планируют выставить их на продажу. Стоимость сахзаводов гендиректор «Астарты-Киев» 
не разглашает. По его словам, рынок об этом узнает, когда будет проведена сделка. Виктор 
Иванчик не исключает, что продажа заводов может состояться до конца года. Он также 
отметил, что последние три года в Украине наблюдался профицит сахара, при этом объем 
рынка становится меньше. За эти три года рынок ожидал наличие традиционного 
переходного запаса в районе 300 тыс. т. «Эти данные публиковались в преддверии нового 
сезона, летом этого года. Но в сентябре этих 300 тыс. т в наличии не оказалось. Рынок 
столкнулся с временным дефицитом в сентябре и в первой половине октября, поэтому цена 
стала расти. Сахара не было еще и потому, что многие заводы не могли начать сезон 
переработки свеклы», — считает Виктор Иванчик. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам latifundist.com 

 
«Гіркий присмак» цукру, який дорожчає, або  

як Україна загнала в кризу цілу галузь 
05.11.2020 

Істотне подорожчання цукру, яке відбувалося в Україні останні два 
місяці, неприємно здивувало збіднілих через кризу українських покупців. 
Про це повідомляє agroter.com.ua 

На початку листопада середня відпускна ціна на цукор у великих торгових мережах 
країни (Auchan, Novus, Metro) виросла до 19,46 грн / кг з 17,87 грн / кг в жовтні, хоча ще у 
вересні солодкий пісок в середньому коштував 13,61 грн / кг. Подорожчання цукру було 
настільки масовим і нещадним, що навіть в «цукрової столиці» України, у Вінниці, вартість 
продукту в кінці жовтня зросла більш ніж на чверть у порівнянні з попереднім місяцем. 
Найбільше – в півтора рази – подорожчав цукор на Тернопільщині, на 38% – в Сумській 
області. У південних областях він подорожчав на 16 відсотків, за винятком Одеси – там ціни 
виросли майже на третину.  

 

Скорочення виробництва. Як відзначають в Асоціації цукровиробників України 
«Укрцукор», через посуху знизилася врожайність цукрових буряків і її цукристість, а рясні 
осінні дощі заважали аграріям копати буряки. Все це спровокувало відстрочку початку 
сезону цукроваріння на три тижні, через що виробництво цукру в цьому році скоротиться. 
«Виробництво цукру в поточному сезоні скоротиться на двадцять відсотків і складе 
орієнтовно 1,25 мільйона тонн. З огляду на очікуване зменшення пропозиції і збільшення 
витрат на виробництво буряка і цукру, зростання цін на нього є невідворотним, що 
споживачі вже встигли помітити в жовтні на цінниках в торгових мережах », – кажуть 
експерти. З урахуванням залишків цукру з попереднього сезону, загальна пропозиція цукру 
в країні в нинішньому сезоні оцінюється в 1,6 мільйона тонн. «А ми тут цукровими 
пляшками … вже не клеїли дурня». Проте, цього цілком вистачить для забезпечення 
внутрішнього ринку нашої країни, так як споживання цукру українцями поступово 
знижується. Так, якщо в 2019 році в Україні з’їли майже 1,3 мільйона тонн цукру, то в цьому 
році споживання очікується на рівні 1,2 мільйона тонн. Як зазначив аналітик Асоціації 
«Укрцукор» Назар Михайловин, споживання цукру на людину в рік скоротилося в Україні 
до 28,5 кг в 2019 році з 36,8 кг у 2000 році, тобто майже на чверть. «Серед головних причин 
– скорочення чисельності населення, в тому числі через міграцію, а також перехід на 
цукрозамінники. В даний час використання бурякового цукру в кондитерських виробах 
скоротилося на 27 відсотків у порівнянні з попередніми роками », – прокоментував 
ситуацію Михайлин. 

 

Чи варто чекати продовження зростання цін? На старті сезону цукроваріння ряд 
заводів змушені тимчасово зупинити роботу через погодні умови, при цьому отримавши 
суттєві збитки і додаткові витрати на перезапуск. Як пояснив УНІАН генеральний директор 
Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон, це і було одним з головних 
чинників подорожчання цукру. «Зараз ситуація налагодилася, і подальшого істотного 
зростання цін не передбачається. Однак поки цукровий буряк зібрано тільки з половини 
площ, і будь-які подальші збої в роботі можуть знову підігріти ціни на ринку », – сказав 
експерт. До сих пір в Україні не всі цукрові заводи запустили виробництво – на сьогодні з 
33, які повинні були працювати на повну потужність, працюють тільки 30. «Як тільки 
запустяться всі цукрові заводи, ціна цукру знизиться приблизно до 15 грн / кг», – прогнозує 
аналітик «Укрцукор» Міхайловін. За його словами, до кінця поточного сезону цукроваріння, 
який закінчиться в серпні 2021 року очікувати подорожчання солодкого піску більш ніж на 
два відсотки не варто. Заступник голови громадського об’єднання «Всеукраїнська аграрна 
рада» Михайло Соколов припускає, що ціни можуть піти вгору через штучний ажіотаж: 
якщо раптом українці почнуть скуповувати цукор в магазинах в страху перед черговим 
подорожчанням або в очікуванні його дефіциту. «Малоймовірно, але може бути повторення 
продовольчої паніки, як в березні після посилення карантину. Я не вірю, що цукор з 
магазинів зникне, але через панічні настрої ціна на нього може піти вгору. Тому зараз не 
варто масово закуповуватися цукром », – сказав він. 

 

Криза в цукровій галузі. Експерти вважають, що складний в плані погоди і ситуації 
в економіці 2020 рік поглибив кризу в національній цукровій галузі. «Той удар, який 
отримає в цьому році цукрова галузь, не буде чимось покрити, якщо не провести зниження 
оподаткування», – вважає заступник голови об’єднання «Всеукраїнська аграрна рада» 
Соколов. Попит на український цукор знижується як серед населення, так і на світовому 
ринку: за дев’ять місяців 2020 року наша країна експортувала близько 100 тисяч тонн 
цукру, що в два рази менше показника аналогічного періоду минулого року. Заводи 
зазнають збитків і поступово закриваються. Ще п’ятдесят років тому в Україні 
виробництвом цукру займалися дві сотні заводів, які щорічно виробляли шість – сім 
мільйонів тонн продукції! Через відсутність ефективної державної підтримки процвітала 
галузь знаходиться в глибокій кризі: число цукрових заводів скоротилося до трьох десятків 
з об’ємом виробництва на рівні 1,25 мільйона тонн на рік. У той же час, для пересічного 
українця цукор продовжує залишатися найдешевшим подсластителем, випереджаючи за 
популярністю мед, стевію і хімічні цукрозамінники. В’яне галузь необхідно якомога швидше 
рятувати, адже солодкого хочеться завжди. Чи не так? 

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

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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АМКУ разрешил "Суверен" приобрести Савинский  
сахарный завод у агропромхолдинга "Астарта" 

14.11.2020 

АМКУ разрешил АО "ЗНВКИФ "Суверен" (Киев) бизнесменов Софии 
Пластун и Ігоря Шевченко приобрести Савинский сахарный завод (пгт 
Савинцы Харьковской обл.) у агропромхолдинга "Астарта".  

АМКУ предоставил разрешение инвестфонду "Суверен" на приобретение доли в 
уставном капитале ООО "Агропромышленная компания Савинская", обеспечивающей 
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Согласно Единому 
госреестру юрлиц и физлиц предпринимателей, конечными бенефициарами Закрытого 
недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда "Суверен" 
выступают София Пластун и Ігорь Шевченко. Они также являются основателями и 
бенефициарами ряда агарных предприятий – ООО "Зернокомплекс Сиваш", ООО 
"Зернолия", ООО "Ривненский ХПП", ООО "Воинское ХПП", ООО "Ривненский элеватор", ООО 
"Токмак-Зернопрдукт", ООО "Эколиния" ООО "Благовещенский-Зернопродукт", ООО 
"Аграрико" и ООО "Виталмар Транс". "Агропромышленная компания Савинская" 
специализируется на производстве сахара и входит в состав агропромхолдинга "Астарта", 
крупнейшего украинского производителя сахара. В ноябре совладелец холдинга Виктор 
Иванчик заявлял о планах компании продать сахарные активы в Харьковской области – 
Савинский и Новоивановский заводы. "Астарта" - вертикально интегрированный 
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. 
В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. 
га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод 
по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод"). 
"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого 
убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Компанія «Укролія» відправила партію органічної 
макухи до Нідерландів 

05.11.2020 

Компанія «Укролія» відвантажила першу партію органічної макухи 
нового врожаю замовнику в Нідерланди, що буде доправлена морем. Про це 
повідомляє прес-служба ТОВ «Укролія». 

«Органічна макуха незамінна у приготуванні комбікормів та преміксів для тварин, 
які вирощуються за органічною технологією. Особливо в молочному скотарстві та 
птахівництві. До речі, саме ці два напрямки демонструють найбільшим приріст в 
органічному тваринництві Нідерландів», – зазначається в повідомленні. Зокрема, 
відзначають, що партнерство з Нідерландами є стратегічним для вітчизняних виробників 
органіки, бо напрям має величезний економічний потенціал. «Саме Голландія з поміж усіх 
країн світу є найбільшим покупцем української органічної продукції», – додали в компанії. 
Нагадаємо, «Укролія» відправила першу партію органічної високоолеїнової олії до Китаю. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 
 

 
На "Дельта Вілмар" запустили цех  

бутилювання олії 
09.11.2020 

На підприємстві "Дельта Вілмар" відбувся запуск нової технологічної 
лінії. Про це повідомляє "ПроАгро Груп" з посиланням на інформацію компанії 
у Facebook, передає proagro.com.ua 

Фактично, це окремий цех бутилювання олії під торговою маркою "Чумак", зокрема, 
розливу олії в пет-пляшки. Обсяг інвестицій склав понад 5,5 млн дол. США, за рахунок чого 
створено також 45 робочих місць. В цьому році на підприємстві "Дельта Вілмар" також 
відбулося відкриття нового цеху переробки та фасовки маргаринової та жирової продукції, 
інвестиція в який склала понад $29 млн, а кількість створених робочих місць сягнула 
більше півсотні. Загалом у сезоні 2019-2020 років на підприємствах України вироблено 920 
тисяч тонн рафінованої соняшникової олії, з яких 153 тисячі тонн - це доля "Дельта Вілмар" 
(16.6 %). Таким чином, компанія є лідером у виробництві рафінованої соняшникової олії. 
Також компанія зайняла перше місце в експорті наливної рафінованої соняшникової олії. 
Проте для більш яскравого представництва на ринку, не вистачало потужностей по розливу 
в пляшки. Тепер і бутильовану продукцію, яку випускатимуть у новому цеху, відкритому в 
листопаді, компанія зможе експортувати за кордон. Переважно це будуть країни Азії, 
Африки та Європи. Загалом же продукцію "Дельта Вілмар", яку виробляють на узбережжі 
Чорного моря, споживають у 41 країні світу. У структуру "Дельта Вілмар" входять два 
заводи - один з переробки тропічних олій, інший - по переробці олійних культур. 

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

 
Суд наклав арешт на соєвий завод, за який  

сперечалися Фірташ і Сегал 
26.11.2020 

Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання «Місто Банку» 
та в рамках кримінального провадження наклав арешт на завод по 
переробці сої загальною площею 10,3 тис. м2, який розташований на 
Херсонщині. 

«Згідно з судовими матеріалами, за інформацією „Місто Банку“, 19 червня ц.р. було 
проведено низку реєстраційних дій, якими банк фактично було позбавлено права власності 
на відповідний цілісний майновий комплекс та внесено нові відомості до держреєстру 
речових прав на нерухоме майно», - йдеться в повідомленні. Зокрема, безпідставно були 
скасовані записи про державну реєстрацію іпотеки та запис про державну реєстрацію права 
власності на відповідний об`єкт нерухомості за ПАТ «Місто Банк». «Договір іпотеки, за яким 
було набуто право власності на комплекс не був та не є предметом оскарження у жодному 
судовому процесі та не визнавався судом недійсним, а отже продовжує свою дію до 
сьогодні», - підкреслили у банку. Саме тому були відсутні будь-які законні підстави для 
скасування у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про державну 
реєстрацію права власності за ПАТ «Місто Банк», а також записів про державну реєстрацію 
іпотеки. «Вказані дії призвели до незаконного позбавлення ПАТ „Місто Банк“ права 
власності на цілісний майновий комплекс шляхом реєстрації права власності за ТОВ 
„Солія“», - додали у «Місто Банк». Підкреслимо, що ще в 2013 році ЗМІ повідомляли про 
позов братів Вадима та Іллі Сегалів в суд Нью-Йорка проти Дмитра Фірташа, в якому 
позивачі звинувачували відповідача в захопленні заводу з переробки сої в Новій Каховці на 
Херсонщині вартістю $50 млн. «Суть історії в тому, що банк „Надра“ надав кредит для 
підприємства „Каховка Пром-Агро“. У результаті тривалого протистояння та низки 
операцій банк „Надра“ звернув стягнення на іпотечне майно, продав його, і після цього 
активи підприємства опинилися в іпотеці „Місто Банку“ (належить молодшому бізнес-
партнеру Дмитра Фірташа — Івану Фурсіну). Опоненти „фірташівців“ вважають незаконним 
цей процес (ФГВФО підтримував „фірташівців“)», - зауважують у виданні. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

Винницкий ViOil на пороге смены собственника.  
Кто хочет купить? 

26.11.2020 

В Виннице бурлили политические страсти. Связаны они были с 
первыми сессиями Винницкого городского совета, а затем и Винницкого 
областного сонета, сообщает vinnytsianews.com 

Страсти «горели» как вокруг избрания главы Винницкого облсовета, где 68 
голосами из 78 присутствовавших избрали экс-прокурора области Вячеслава Соколового, 
так и вокруг того, кто стал его заместителем. И среди этого политического театра, где на 
самом деле все было решено и договорено еще до событий, прошло незаметным один факт, 
который в ближайшее время может иметь резонанс в экономической жизни Винницкой 
области. Касается он избрания заместителем главы Винницкого облсовета Дмитрия 
Чаленко, председателя правления ОАО «Винницкий масложировой комбинат» одного из 
лидеров рынка растительного масла Украины и одного из крупнейших экспортеров данной 
продукции – Промышленной группы VIOIL. Казалось бы, зачем топ-менеджеру большой и 
успешной компании менять должность руководителя предприятия на выборную 
должность в органе местного самоуправления? И ответ на этот вопрос может быть 
объяснен событиями, не связанными с политикой. Дело в том, что еще в феврале 2020 года 
в одном из пресс-релизов Антимонопольного комитета промелькнуло сообщение, что 
кипрская Renvior Trading Limited, владельцами которой является народный депутат 
Александр Герега и его жена Галина, может приобрести долю в Vioil Holdings Limited 
(остров Мэн), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления 
компании. Vioil Holdings Limited – это головная компания Промышленной группы VIOIL, на 
которую оформлены активы группы. А это не много – не мало, а два масложировых 
комбината общей мощностью переработки 1,1 млн тонн сырья, 8 элеваторов общим 
объемом хранения около 300 тысяч тонн и экспорт продукции в более 60 стран мира. 
Основным владельцем VIOIL является Виктор Пономаренко, который родился в Виннице, 
но имеет гражданство России. Намерение купить VIOIL для семейства Герег не ново. Еще в 
2018 году они пытались это сделать, что сопровождалось одновременными проблемами 
VIOIL с правоохранительными органами. Тогда в офисах компании  проходили обыски по 
уголовным делам, возбужденным по подозрению в неуплате компанией налогов в особо 
крупных размерах. Тогда многие называли эти действия силовиков, как принуждение 
собственника к продаже «желаемого» актива. Купить VIOIL в 2018 году «Эпицентру» не 
удалось, и этот вопрос, скорее всего, был отложен, но не закрыт. И вот, 2020 год может 
стать поворотным в деятельности Промышленной группы VIOIL. … 

Читать полностью >>> 
По материалам vinnytsianews.com 

 
Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы  

"Дельта Банка" на 5 миллиардов 
30.11.2020 

Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "ФК "Скай" к ФГВФЛ и НБУ и 
признал заключенным договор купли-продажи 5-млрд пула активов "Дельта 
Банка", который был реализован на аукционе в июне 2019 г. 

Речь идет в т. ч. о задолженности по кредитным договорам ПАО "Ильичевский 
масложировой комбинат", ПАО "Одесский масложировой комбинат", ООО "ПКФ "Олир" 
ЛТД", сообщает Finbalance. В обеспечении – 39 тыс. квадратных метров промышленной 
недвижимости (масложировой комбинат с оборудованием) и земельный участок (площадь 
8,6 га) в Черноморске Одесской области; масложировой комбинат площадью 31 тыс. 
квадратных метров, с оборудованием по производству маргарина, кулинарных и 
кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза, расположен в Одессе на земельном 
участке площадью 5,34 га. Некоторые из спорных активов в залоге у НБУ и 
"Укрэксимбанка". ООО "ФК "Скай" (конечный бенефициар - Андрей Веревский) стало 
победителем указанного аукциона с предложением 182,5 млн грн (соответственно дисконт 
составлял 96%). Эта же финкомпания в марте-2019 с предложением 906 млн грн уже 
побеждала на аукционе ФГВФЛ, на котором продавались эти же активы Дельта Банка. 
Однако тогда сделка была заблокирована судом по требованию третьего лица. НБУ 
отменил свое решение о согласовании реализации указанного пула активов. ФГВФЛ 
принял решение об отмене результатов торгов, проведенных 07.06.2019. Фонд отметил, 
что руководствовался при этом в т.ч. решением правления НБУ об отмене согласования 
продажи соответствующего пула активов. Ранее, 12.10.2020 Хозсуд Киева отменил 
указанные решения НБУ и ФГВФЛ. Ликвидатор Дельта Банка и Укрэксимбанк (в залоге у 
которого находится часть из упомянутых активов) обратились в Северный апелляционный 
хозсуд с апелляционными жалобами на решение Хозсуда Киева от 12.10.2020. Кроме того, 
Укрэксимбанк обратился в Хозсуд Киева с иском к Фонду, в котором просит суд отменить 
решение ФГВФЛ №643 от 22.03.2019 об утверждении условий продажи активов Дельта 
Банка. Причем госбанк обосновывает исковые требования тем, что ФГВФЛ не получил 
согласия на отчуждение заложенного имущества (в 2019 году ФГВФЛ заявлял, что 
тогдашнее руководство Укрэксимбанка поддержало соглашение с компанией Веревского). 
Общий объем кредиторских требований Укрэксимбанка к Дельта Банку, которые были 
обеспечены в т. ч. упомянутыми масложировыми активами, - 1,44 млрд грн. По данным 
НБУ, на начало декабря 2019 года долг Дельта Банка по рефинансированию составил 4,9 
млрд грн. На 01.10.2020 Фонд гарантирования выплатил вкладчикам Дельта Банка в 
пределах гарантийной суммы 15,9 млрд грн (97% запланированных выплат). В прошлом 
году историю с продажей Фондом гарантирования масложировых активов Дельта Банка 
для финкомпании Веревского расследовало ГБР. 

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

 
СБУ блокувала масштабну схему тінізації доходів та ухилення 

від сплати податків на продовольчому ринку 
04.12.2020 

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну схему 
тінізації доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів 
продовольчого ринку. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років менеджмент 
кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без 
відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману 
фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий 
спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий 
кредит під час експорту продукції. За попередніми оцінками зловмисники реалізували 124 
тисячі тонн соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 мільярда гривень. У 
межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на 
об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів 
справи у трьох областях України. Під час слідчих дій вилучено первинні фінансово-
господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 
тисяч тонн продукції на загальну суму понад 300 мільйонів гривень. Триває досудове 
слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Заходи із блокування протиправної 
схеми проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у 
сфері економічної безпеки СБУ спільно з Офісом великих платників податків ДФС України 
під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. В операції були задіяні 
співробітники Управлінь СБУ в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ssu.gov.ua 
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 МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 

 
 

Українські сировари попри величезне зростанням імпорту  
скоротили виробництво лише на 5% 

06.11.2020 

В цьому році, згідно з даними офіційної статистики виробництво сиру 
в країні знизилося всього на 5%. І це при тому, що третину ринку вже 
забрали продавці імпортних сирів. Про це повідомляє infagro.com.ua.  

«За три квартали поточного року було вироблено майже 62 тис. т сичужних сирів, що 
на 3 тис. тонн менше, ніж за такий же період 2019 року. Імпорт же аналогічних товарів зріс 
на 16 тис. т, а експорт зменшився на тисячі тонн», — йдеться в повідомленні. Тобто, за 
грубою оцінкою (без урахування перехідних запасів) в Україні пропозиція виросла на 20%. 
Українські сировари, звичайно, намагаються утримувати свою частку ринку, але навряд чи 
це може тривати нескінченно. «Багато з них так і не змогли цієї осені здійснити традиційне 
збільшення цін, хоча собівартість виробництва і зросла. Ціни піднімати складно, але 
доведеться. Сирзаводи просто змушені будуть це робити, рентабельність їх діяльності 
стрімко знижується», — пояснюють аналітики. Таким чином, у листопаді основні продавці 
сиру постараються підняти ціни на свій товар, але зростання навряд чи буде суттєвим. 
Мережі будуть аргументувати свою відмову підняти ціну можливістю придбання 
альтернативних дешевих імпортних сирів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
АМКУ оштрафовал 5 компаний на общую сумму около 30 млн грн  

за фальсификацию сливочного масла 

10.11.2020 

Пока Производители молока прогнозируют рост цен на продукцию, 
антимонопольный комитет оштрафовал 5 компаний на общую сумму около 
30 млн гривен за фальсификацию сливочного масла. 

"Антимонопольный комитет Украины начинает принимать решения по делам, 
которые были начаты после масштабного исследования масла сладкосливочного. 
Подтверждено, что многие производители молочной продукции действительно вводили в 
заблуждение потребителей и предлагали им подделки в красивой обертке", - говорится в 
сообщении АМКУ. Согласно сообщению, комитетом выявлен ряд недобросовестных 
производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при 
этом называли продукт "маслом". Отмечается, что в некоторых случаях содержание 
немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. АМКУ уточнил, что подобная 
продукция поставлялась как в магазины и на оптовые рынки, так и через систему 
публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы. Таким образом, используя 
название "сладкосливочное масло" на такой продукции производители распространяли 
информацию, которая вводит в заблуждение потребителей, кроме того, это могло оказать 
им неправомерные конкурентные преимущества, что является нарушением закона о 
защите от недобросовестной конкуренции. В связи с этим 10 ноября, АМКУ оштрафовал 
ООО "Богодуховский молокозавод" на 20,6 млн грн, ООО "Малороганский молочный завод" 
(оба - Харьковская обл.) - 4,4 млн гривен, ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая 
область) - 3,6 млн гривен, ООО "Симол" (Киевская область) - 1 млн гривен. Также, 4 ноября 
также было оштрафовано ООО "Интер-Мол" (Днипро) на 968 тыс. гривен. На данный 
момент Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям, нарушители 
будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 

 
На Тернопольском молокозаводе строят цех  

сухих молочных продуктов 
16.11.2020 

На ЗАО «Тернопольский молокозавод» ведутся строительно-
монтажные работы по строительству цеха сухих молочных продуктов. 
Общая сумма инвестиций составляет 43,5 млн. грн  

Как сообщили в департаменте агропромышленного развития Тернопольской ОГА, 
строительство начали для углубленной переработки молока (сырья), уменьшение влияния 
предприятия и продуктов его деятельности на окружающую среду. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 

 
Молочный холдинг "Милкиленд" получил  

29 миллионов евро убытка 
16.11.2020 

Молочная группа "Милкиленд" с активами в Украине и РФ, завершила 
январь-сентябрь 2020 года с чистым убытком 29,03 млн евро, что в 2,5 раз 
больше показателя за аналогичный период 2019 года. 

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, консолидированная 
выручка "Милкиленда" за 9 месяцев 2020 года уменьшилась в 2,2 раза – до 43,98 млн евро в 
результате заметного падения российского сегмента бизнеса группы. Валовая прибыль 
группы за отчетный период снизилась в 2,1 раза – до 6,33 млн евро, операционный убыток 
– в два раза, до 9,46 млн евро. Украина в отчетом периоде была для бизнеса "Милкиленд" 
крупнейшим географическим сегментом, обеспечив 59% выручки группы (рост на 19 п.п. 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). При этом выручка сегмента снизилась 
на 33% до 26 млн евро, в основном, из-за снижения объемов продаж украинских дочерних 
компаний группы и снижения объемов экспорта. На РФ пришлось 41% выручки группы в 
январе-сентябре 2020 года по сравнению с 57% за соответствующий период прошлого года. 
Выручка сегмента снизилась в три раза – до 17,97 млн евро, в основном за счет падения 
объемов продаж российских дочерних компаний группы. Сегмент цельномолочной 
продукции была крупнейшим с точки зрения выручки, обеспечив 39% выручки за девять 
месяцев 2020 года (на 9 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 
При этом выручка сегмента снизилась в 2,7 раза – до 17 млн евро на фоне более низких 
объемов продаж в России и Украине, частично компенсированных повышением курса 
основных операционных валют по отношению к евро. Сегмент сыра и масла внес вклад в 
размере 32% общей выручки группы за январь-сентябрь 2020 года (около 31% за девять 
месяцев 2019 года). Выручка сегмента снизилась на 53% – до 14 млн евро за счет более 
низких объемов продаж во всех региональных подразделениях группы. В сегменте 
"Ингредиенты" выручка снизилась примерно на 37% – до 13 млн евро, чему в основном 
способствовало снижение объемов экспортных продаж сухих молочных продуктов 
украинского производства. Сегмент сгенерировал 29% общей выручки группы в отчетном 
периоде по сравнению с 21% с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщалось, 
"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в 2019 году получила 
чистый убыток в размере 11,6 млн евро, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году. Группа 
компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее 
производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать более 1 
млн тонн молока в год. В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий 
ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, 
которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". 

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

 
ТЕРРА ФУД розпочав виробництво  

безлактозного молока 
04.12.2020 

Лінійка молочних продуктів компанії ТЕРРА ФУД поповнилася 
безлактозним молоком. Новий напрямок представлено 
ультрапастеризованим безлактозним молоком ТМ «Біла Лінія» та ТМ «Ферма».  

Воно виготовляється на сучасних виробничих лініях Тульчинського маслосирзаводу, 
який входить до активів ГК TERRA FOOD. «ТЕРРА ФУД враховує особливості усіх своїх 
споживачів та пропонує продукти з повагою до потреб кожного, - зазначив Ярослав Коваль, 
директор з маркетингу ТЕРРА ФУД. - Так, наша новинка є справжнім порятунком для 
людей, які не сприймають лактозу, та знахідкою для тих, хто підтримує тренд здорового 
харчування». Безлактозне молоко ТМ «Біла Лінія» та ТМ «Ферма» - це натуральний продукт 
із відбірного молока, що випускається у фасуванні 900 г в екологічних пакетах Tetra Fino, у 
яких молоко може зберігатися до 90 діб. У продукті містяться всі корисні вітаміни та 
мінерали - їх вдається зберігати завдяки сучасному обладнанню та новітнім технологіям, 
що використовуються на підприємстві. «Поява новинки у нашій лінійці є важливим 
доповненням саме ринку вітчизняного безлактозного молока, оскільки далеко не всі 
виробники готові встановлювати додаткове обладнання для виробництва цього продукту. 
Тому частину попиту на нього досі задовольняли іноземні компанії», - зазначив Ярослав 
Коваль. ТЕРРА ФУД - компанія-лідер із переробки молока в Україні, один із найбільших 
вітчизняних виробників молочної продукції. Входить до складу групи компаній TERRA 
FOOD - вертикально орієнтованого агропромислового холдингу, що спеціалізується на 
виробництві молочної та м ясної продукції й сільському господарстві. На ринку 
представлена ТМ «Ферма», «Біла Лінія», «Тульчинка», Premialle, «Золотий резерв», 
«Вапнярка» та ін. №1 з продажу та експорту вершкового масла та рослинно-вершкових 
сумішей, твердого та плавленого сиру, виробництва та продажу фети в Україні. Експортує 
продукцію до 55 країн. Виробничі потужності ТЕРРА ФУД включають 11 молочних 
підприємств, на яких впроваджені системи управління якістю та безпечністю харчових 
продуктів у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001 та 22000, HALAL. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroperspectiva.com 
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Завод “Кременчугмясо” больше  
не Жеваго 

13.11.2020 

Завод “Кременчугмясо” (ТМ “Фарро”) – одно из крупнейших 
мясоперерабатывающих предприятий Украины –  больше не 
принадлежит структурам экс-нардепа Константина Жеваго. 

После банкротства в 2015 году его банка “Финансы и кредит” задолжавшие по 
инсайдерским кредитам другие предприятия Жеваго постепенно покидают бизнес-группу. 
В 2019 году Жеваго лишился первого из них. Как писал “ОЛИГАРХ”, находившийся в залоге 
у банка Завод карданных валов в Херсоне был пущен с молотка и достался херсонскому 
депутату Валерию Боржкову. В 2019 году большинство долгов предприятий Жеваго перед 
его бывшим банком выкупила компания “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа-банка” Андрея 
Волкова. Казалось, что между должниками и новым кредитором намечаются затяжные 
судебные войны на годы, однако уже первая контратака дала быстрый успех. В конце 2019 
года биржа “Сетам” огласила аукцион по продаже тогда еще заложенного в банке 
имущественного комплекса “Кременчугмясо” за 92 млн грн. Комплекс так и не был продан 
из-за отсутствия интереса покупателей, а когда держателем его долгов и залогов стала 
компания Волкова, она “воспользовалась своим правом оставить за собой предмет ипотеки 
по начальной цене путем зачета своих обеспеченных требований в счет цены имущества“. 
Компания Волкова была внесена в реестр владельцем имущества “Кременчугмяса” в 
феврале 2020 года, однако само имущество после этого было сразу арестовано. Как раз по 
этой части пула ФГВФЛ решил не признавать результаты аукциона по продаже долгов, 
ссылаясь на нарушения правил электронных торгов. Тот аукцион до сих пор не признан 
ФГВФЛ и висит в статусе “не подписанного с покупателем договора”. Фактически же между 
“Финансы и кредит” и ФГВФЛ с одной стороны и “Инвестохиллс” с другой все это время 
идут судебные споры. Но еще в январе Волков успел “выдернуть” первый актив себе: 
согласно определению Хозсуда Полтавской области “Инвестохиллс” стала вместо банка 
новым кредитором “Кременчугмяса” по долгу в размере 563 млн грн. С подачи банка в 
апреле имущество “Кременчугмясо” было арестовано и последние полгода “Финансы и 
кредит” и “Инвестохиллс” спорили, кто из них имел право на долги и залоги. Однако 11 
ноября Хозсуд Полтавской области отменил действовавшие с апреля обеспечительные 
меры и снял арест с имущества, активов и земли “Кременчугмяса”. Примечательно, что на 
сегодняшний день Волков уже не имеет отношения к первому вырванному из рук Жеваго и 
банка активу. Как стало известно “ОЛИГАРХУ”. “Инвестохиллс”, получив в начале года в 
собственность имущество мясокомбината, сразу внесла его в уставной капитал ООО “КМ 
Инвестпроект”, которое затем в течении лета было продано киевскому ООО “Озон 
инвестментс”. На тот момент покупатель принадлежал супругам Бретшнейдер  – 
гражданину Германии Томасу и гражданке РФ Наталии. Бретшнейдер входил в состав 
совета директоров российского “Примсоцбанк” и входит в совет “НБД-Банка” (Нижний 
Новгород). В разное время “Озон” проявлял спорадическую активность в Украине, заявляя 
то о намерении инвестировать в добычу украинского янтаря (совместно с ГП “Украинские 
полиметаллы”), то о биогазовых проектах в Западной Украине (в 2016 году, например, ООО 
“Озон Биогаз Инвестмент” руководил будущий министр энергетики образца 2019-2020 
Алексей Оржель). Семья Бретшнейдер может получить и ряд других активов Жеваго, долги 
которых скупила “Инвестохиллс”. Например, Стахановский вагоностроительный завод или 
“Предприятии по производству медицинских изделий из полимерных материалов 
“Гемопласт” (Белгород-Днестровский). Первое находится на неподконтрольной 
территории, а второе –  крупнейший производитель медицинских шприцов в Украине и 
входил в корпорацию “Артериум”, объединяющую еще два фармзавода из группы Жеваго. К 
семье Бретшнейдер от “Инвестохиллс” перешли права требования к ним и сейчас “Озон” 
пытается через суд стать официальной стороной, имеющей право на взыскание долгов 
(или залога) по кредитам, вместо банка “Финансы и кредит”. Если добавить к этому то, что 
государственные банки “Ощадбанк” и “Укрэксимбанк” “дышат” в спину должнику 
автохолдингу “КРАЗ” Жеваго, а сам олигарх находится в розыске ГБР,  все, что остается –  
пытаться по максимуму блокировать или оттянуть продажу ФГВФЛ долгов других 
оставшихся предприятий. 

Читать полностью >>>                                                                                    © Владислав Боровиков 
По материалам oligarh.media 
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Фермери Прикарпаття відкрили підприємство –  виготовляють  
фруктові та овочеві чіпси 

03.11.2020 

В селі Олеша Івано-Франківської області офіційно запустило 
виробничі лінії фермерське господарство «Агроекотехнології». Про це 
розповів заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький. 

«Основою діяльності ФГ є сушіння плодів і ягід та виготовлення фруктових і овоче-
вих чіпсів, сухих натуральних порошків (в тому числі інуліну) для подальшого їх викори-
стання у харчовій промисловості», - зазначив він. Тарас Висоцький уточнив, що «Агроеко-
технології» - приклад симбіозу децентралізації, державної підтримки, підприєм-ницького 
хисту і власної ініціативи. Громада була зацікавлена у відкритті даного фермерського 
господарства, тому підтримала базою, земельною ділянкою, інфраструктурною основою 
створення. Заступник міністра додав, що підприємство отримує компенсацію від держав 
відсотків за кредитом, а також може податись на компенсацію 30% відсотків інвестицій у 
дане виробництво. «Такі підприємства є критично важливими у розвитку сільських 
територій. По-перше, це робочі місця для жителів міських територій. По-друге, 
підприємство сплачує податки безпосередньо в місцевий бюджет сільських територій і 
дозволяє створювати додану вартість. Щиро радий, що такі підприємства створюють в 
Україні. Сподіваюсь, державна підтримка і надалі буде стимулювати виникненню і 
створенню все більшої кількості аналогічних підприємств по всій території України», - 
пише Тарас Висоцький на своїй сторінці у Facebook. 

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

 
 

Полтавські садівники виготовляють найсмачніші  
ягідно-яблучні соки без консервантів 

05.11.2020 

Фермерське господарство «Еко-край» з села Засулля Полтавської 
області перемогло в народній дегустації соків на одній з профільних 
конференцій. Про це повідомляє видання «Технології та інновації».  

«Маємо сад майже 100 га, вирощуємо всі сорти яблук, груш, абрикос, слив, черешні, а 
також ягідні культури. Виготовляємо з них соки, пастилу, цукати, сушку, заморожену 
продукцію, – прокоментувала Тетяна Кучеренко, технолог ФГ «Еко-край». – У виробництві 
соків ми стараємося зберегти колір, смакові та поживні властивості ягоди, сік якої 
додається до бази – яблучного соку. Жодних хімічних домішок, цукру і консервантів, все 
натуральне. Граємо на ароматі ягід, сортових властивостях яблук. Участь та перемога в 
Народній дегустації переконала, що ми йдемо правильним шляхом, надала імпульс 
вдосконалюватися та розвиватися далі». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
 

Группа Барщовского просится  
под арест 

06.11.2020 

Суд отменил кредиторские требования группы T.B. Fruit самой к себе 
на 1,5 млрд грн, что оголило тылы яблочного магната Барщовского в 
противостоянии с “Инвестохиллс” Андрея Волкова 

В октябре 2020 года Верховный суд отменил все предыдущие решения судов, 
которые утвердили кредиторские требования ООО “ТБ Сад” к ООО “Яблуневий дар” на 1,5 
млрд грн. Они были предъявлены в начале года в рамках банкротства “Яблуневого дара”, 
которое затеяла группа T.B. Fruit Тараса Барщовского, чтобы защититься от главного на 
сегодня своего кредитора –  “Инвестохиллс” Андрея Волкова. В 2013 году Барщовский 
появился на обложке “Форбс-Украина” с историей успеха молодого украинца, который с 
нуля построил успешный бизнес, занял 55% украинского рынка яблочного концентрата и 
был в полушаге, чтобы положить на лопатки европейских конкурентов. Реальность 
оказалась суровее. Бизнес Барщовский строил на кредитные деньги “Дельта Банка” 
Николая Лагуна. А когда в начале 2015 года банк оказался на грани банкротства и 
впоследствии в него была введена временная администрация, многие его должники 
решили воспользоваться подвернувшимся случаем. Группа кредиторов, среди которых и 
“Яблуневий дар”, провернули так называемую операцию “схлопывания”. Ее суть 
заключалась в том, что должники направили в банк заявление о закрытии долга путем 
зачета встречных требований по аккредитивам, выкупленных у компании Cargill Financial 
Services, являвшейся вместе с Лагуном акционером самой “Дельты” (более сложный аналог 
обмена кредитов на депозиты в обход моратория). Вплоть до начала 2020 года эта 
операция являлась предметом спора в судах. Успех к временной администрации банка 
пришел в сентябре и октябре 2019 года, когда Верховный суд отказал “Яблуневому дару” в 
прекращении обязательств по кредитам, окончательно зафиксировав долг группы 
Барщовского в размере около 50 млн евро. Правда, воспользоваться плодами этой победы 
финучреждение не успело. Буквально спустя месяц ФГВФЛ продал на аукционе права 
требования компании “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа Банка” Андрея Волкова, который 
зарекомендовал себя самым активным скупщиком и взыскателем долгов проблемных 
банков. В ответ на это, спустя еще месяц, “Яблуневий дар” пустился в процедуру 
банкротства, имевшую признаки контролируемого процесса, который должен был помочь 
защититься от нового кредитора. В январе 2020 года хозсуд Львовской области ввел 
мораторий на взыскание долгов кредиторов и признал права требования к должнику со 
стороны ООО “ТБ Сад” на фантастическую сумму в размере 2,44 млрд грн (летом в 
апелляции была уменьшена до 1,5 млрд грн). До 2016 года владельцем “ТБ Сад” был сам 
Барщовский, а затем компания не раз упоминалась в документах финансовой отчетности 
Francoso Corporation Limited, которая владела “Яблуневим даром”, как связанное лицо. И 
хотя формально сейчас обе компании оформлены на разные кипрские компании, а их 
бенефициарами указаны жители ЕС, этого, в том числе, оказалось достаточно, чтобы  ВСУ 
усомнился в обоснованности кредиторских требований. “Инвестохиллс”, напротив, уже 
смогла в судах оформить свои кредиторские требования на 606 млн грн и старается не 
оставить шансов оппоненту перехватить лидерство среди кредиторов. Яблочной группе 
приходится прибегать к экстраординарным шагам. С конца 2019 года Нацполиция 
Яворовского района Львовской области при поддержке местной прокуратуры расследует 
уголовное производство №12019140350001179 по статьей “мошенничество”. А в январе 
суд, как вещдоки, арестовал все производственные активы группы в Городке Львовской 
области, что делает невозможным любые попытки “Инвестохиллс” по их принудительному 
взысканию в счет долга. Не смотря на то, что в прессе группа Барщовского пыталась 
представить это как еще один элемент системного давления на бизнес в Украине, по 
данным “ОЛИГАРХА”, именно она подавала заявление о преступлении в полицию, а сейчас 
ее представители отстаивают сохранение ареста. “Представитель владельца имущества 
ООО “Яблочный Дар” в судебном заседании возражал против ходатайства (которое было 
подано компанией Волкова – “ОЛИГАРХ”) об отмене ареста”, – говорится в сентябрьском 
определении суда. 

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

 

 
ГК «Верес» выпустила линейку  

натуральных кетчупов 
11.11.2020 

Группа компаний (ГК) «Верес» на мощностях Каневского консервного 
завода начала выпуск натуральных кетчупов под одноимённой торговой 
маркой. Об этом сообщает пресс-служба Смарт-Холдинга. 

Производство продукта налажено на мощностях Каневского консервного завода, 
которым управляет входящая в ГК компания «Виджи Продакшн» (VG Production, Киев). 
Линейка представлена тремя видами соуса - «Лагідний», «Томатний» и «Гострий». Для 
производства кетчупа используются только свежие томаты, собранные на собственных 
сельскохозяйственных угодьях группы. Доля свежих помидоров в продукте достигает 76%. 
При этом рецептура кетчупа исключает добавление томатной пасты, консервантов, 
крахмала и красителей. Продукт безопасен для детей. Соус фасуется в специально 
разработанную стеклянную емкость объемом 350 грамм. К концу года продукт появится в 
магазинах ведущих розничных сетей страны. Группа компаний «Верес», входящая в 
промышленно-инвестиционную группу Смарт-Холдинг, представляет собой вертикально 
интегрированный бизнес в сфере FMCG, специализирующийся на производстве продуктов 
питания, в частности консервированной продукции, соусов. Группа объединяет 2 
перерабатывающих и 2 сельскохозяйственных предприятия, логистический центр по 
хранению продукции. В ее состав входит крупнейшее в Украине хозяйство по 
выращиванию шампиньонов. На мощностях группы ежегодно перерабатывается до 25 тыс. 
тонн плодово-овощной продукции. На протяжении года, включая постоянных и сезонных 
работников, компания трудоустраивает около 2,4 тыс. человек. Продукция под ТМ «Верес» 
поставляется в более чем 35 стран мира. Доля группы на внутреннем рынке 
консервированной плодово-овощной продукции Украины - 30%. Группа входит в ТОП-3 
производителей консервированных овощей в Украине.   

Читать полностью >>> 
По материалам Смарт-Холдинга 

 
Ярмолинецький консервний завод  

розширюють далі 
20.11.2020 

Ярмолинецький консервний завод, розташований в одноіменному 
селищі в Хмельницькій області, реконструює приміщення для переробки 
плодоовочевої продукції. Про це повідомляє AgroPortal. 

В новому приміщенні планується консервувати овочі, фрукти та гриби до 150 
тонн/місяць або 300 тис. умовних банок. Нагадаємо, в 2018 році розпочато реконструкцію 
обладнання приміщень консервного цеху та цеху з виробництва соку Ярмолинецького 
консервного заводу. Планувалося створити до 200 робочих місць. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agrotimes.ua 

 
На Херсонщині відновить роботу завод  

з переробки ягід і фруктів 
26.11.2020 

Фірма, яка вже має завод з виробництва яблучного концентрату на 
Київщині, викупила недіючий завод з переробки городини та плодів біля 
села Козачі Лагері, що на Херсонщині. 

«Мешканці сіл в Олешківському районі Херсонщини традиційно спеціалізуються на 
овочівництві та садівництві. Але при цьому тут не залишилося жодного великого 
підприємства з переробки городини та плодів – позакривалися після розвалу колгоспів. 
Хоча є сподівання, що бодай один такий завод біля села Козачі Лагері все ж відновлять», – 
йдеться в повідомленні. Зазначається, що на підприємстві біля Козачих Лагерів уже 
відремонтували будівлі цехів та енергетичне устаткування виробництва, частково 
закупили обладнання. Готуються розливати питну воду з додаванням натуральних соків, 
виготовляти сиропи тощо. Та заздалегідь готуються використовувати для цього також 
імпортні банани, апельсини, інші «ходові» фрукти. Звісно, не через примху: з нашими 
економічними реаліями налагодити стабільні поставки вітчизняної сировини гарної якості 
часом складніше і дорожче, ніж привезти її «за тридев’ять земель». І все ж у сезон обіцяють 
задіяти на переробці городини й садовини не менше сотні працівників. А відтак, робочих 
місць у навколишніх селах побільшає. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro-business.com.ua 
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До господарського суду подали заяву про банкрутство  
«Дніпромлина» та «Хлібзаводу №10» 

23.11.2020 

Компанії «Агроінвест-Україна» і «Агробудсервіс-Універсал» подали 
заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання 
банкрутом підприємств «Дніпромлин» і «Хлібзавод №10». 

«„Агрофірма Орільська“ також подала заяву про визнання банкрутом підприємства 
„Дніпромлин“, „Агрофірма ВІНД“ - про банкрутство „Хлібзаводу №10“. Провадження про 
банкрутство підприємств „Дніпромлин“ і „Хлібзавод №10“ розглядає суддя Анастасія 
Соловйова», - йдеться в повідомленні. Згідно з аналітичною системою YouControl, 
засновником компанії «Агроінвест-Україна» є Дар'я Вишневська. Компанія зареєстрована за 
адресою Дніпропетровська область, м Кам'янське, Проспект Свободи, будинок 56. Крім того, 
«Агробудсервіс-Універсал» також зареєстрована за цією адресою, засновник — Оксана 
Рабковська. Раніше ЗМІ писали про те, що «Агроінвест-Україна» і «Агробудсервіс-Універсал» 
контролюється екс-секретарем міської ради Дніпра Максимом Романенко. Крім того, глава 
наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings Вадим Нестеренко заявляв, що Максим 
Романенко, який прийшов в Ristone Holdings разом з Олександром Вілкулом, стоїть за 
захопленням підприємств «Дніпромлин» і «Хлібзавод №10». У справі призначений 
розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Олександр Зимниця, який 
зареєстрований в м Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 11. Примітно, що за цією 
адресою також знаходиться «Блок Вілкула „Українська перспектива“» Олександра Вілкула. 
Слід додати, що конфлікт за активи Ristone Holdings виник між Вадимом Нестеренко та 
Олександром Вілкулом через поділ бізнесу. Вадим Нестеренко заявляв, що у вересні екс-
партнери по бізнесу захопили активи Ristone Holdings — «Дніпромлин» і «Хлібзавод №10». 
Однак, ті пояснювали, що комбінати перейшли з обопільної згоди, сам же холдинг тоне в 
боргах, а заява про рейдерство — спроба уникнути кредитних зобов'язань. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
 

 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 
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maruschuk.a@gmail.com 
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Секрет в булке: что нужно знать об ингредиенте,  
который делает бургер бургером 

23.11.2020 

Удивительно, но факт: более половины ингредиентов блюд в 
МакДональдз Украина едут в рестораны не из-за рубежа, а из разных 
областей Украины. Об этом пишет biz.liga.net 

И МакДональдз постоянно увеличивает долю локальных поставщиков для своего 
меню, привлекая к сотрудничеству все новых партнеров. Что очень важно для украинских 
производителей, ведь сотрудничество с такой большой сетью ресторанов означает 
стабильную загрузку и доход. Однако, чтобы стать партнером МакДональдз, нужно 
соответствовать весьма высоким требованиям. В первом материале совместного проекта 
Liga.net и "МакДональдз Украина" "Ешь свое" мы уже рассказывали, как это удалось 
поставщику салатов в МакДональдз Украина — компании Фино Верде. Сегодня 
рассказываем историю поставщика знаменитых булочек для бургеров — Bimbo QSR. Ради 
производства той самой булочки пришлось инвестировать в завод почти 20 млн долларов и 
открыть принципиально новое производство! Стоила ли игра свеч? Об этом, а также о 
секретах вкуса знаменитой булочки для бургера рассказывает Игорь Мариаш, генеральный 
директор украинской пекарни Bimbo QSR. … 

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

 
Суд визнав вимоги кредиторів до «Одеського короваю»  

на 6,3 млрд гривень у справі про банкрутство 
04.12.2020 

Господарський суд міста Києва в рамках справи №910/8992/19 про 
банкрутство ПАТ «Одеський коровай» визнав вимоги низки кредиторів на 
6,3 млрд грн. Про це повідомляє finbalance.com.ua.  

«Суд визнав вимоги низки кредиторів у тому числі ТОВ „Десаж Лоджистік Сервісез“ - 
на 4,35 млрд грн (четверта черга), ТОВ „Лео-2002“ - на 667,6 млн грн (четверта черга), 
„Сбербанку“ - 545,8 млн грн (з них 544,5 млн грн - четверта черга), ТОВ „Профі Трейдинг“ - 
513,8 млн грн (четверта черга), ТОВ „Конкордіа Альянс Трейд“ - на 190,2 млн грн (четверта 
черга)», - йдеться в повідомленні. Разом з тим, суд відмовився визнати вимоги ТОВ «Десаж 
Лоджистік Сервісез» на 7 млрд грн, ТОВ «Лео-2002» - на 392,9 млн грн, ТОВ «Конкордіа 
Альянс Трейд» - на 234,9 млн грн, ТОВ «Формула 2016» - на 203,9 млн грн, «Сбербанку» - на 
182,6 млн грн. За даними держреєстру, серед власників істотної участі в ПАТ «Одеський 
коровай» - Александр Лєщінський, який контролює «Лауффер Груп» (Lauffer Group) - одного 
з найбільших агропереробників (спеціалізується на виготовленні борошна, хлібобулочних 
виробів, масложирових продуктів, консервної та іншої продукції). Лєщінський також є 
власником істотної участі, зокрема, в згаданому ТОВ «Десаж Лоджистік Сервісез». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 
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Асоціація «Укркондпром» попереджає про зростання  
цін на продукти харчування 

05.11.2020 

Асоціація «Укркондпром» звертає увагу, що лише у жовтні цього року 
закупівельна вартість борошна, цукру, олії  та інших видів агросировини 
зросла на 10-20% (з початку року таке зростання склало 30-50%). 

Це невідворотно спричинить швидке зростання  цін на хлібопекарську та борошняну 
кондитерську продукцію, таку заяву зробив президент Асоціації «Укркондпром» Олександр 
Балдинюк. Найболючішого цінового тиску зазнає насамперед так звана «соціальна 
кондитерка»: галетне, затяжне та цукрове печиво, крекер, оскільки борошно має велику 
частку у собівартості  цієї продукції. Як наголосив керівник «Укркондрому», національні 
виробники кондитерських виробів вже зазнали додаткових втрат у розмірі орієнтовно 40 
млн. грн. протягом останнього місяця, внаслідок зростання вартості сировини, та не 
матимуть іншого виходу окрім підвищення цін на свою продукцію. Олександр Балдинюк 
прогнозує, що зростання цін на борошняні кондитерські вироби може варіюватися в 
діапазоні 8-10% в листопаді-грудні 2020 року, що спричинить зменшення внутрішнього 
споживання на 15 тис. тонн до кінця року і втрати близько тисячі робочих місць. При цьому 
зростання роздрібних цін на кондитерську продукцію призведе до послаблення  її 
конкурентних  переваг на зовнішніх ринках та сповільнення темпів росту експорту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Асоціації «Укркондпром» 

 
АВК разом з BBDO Ukraine запустили комунікацію  

потужного стартапу на ринку снеків 
16.11.2020 

Кожен день ми читаємо статті з гучними прізвищами і планами 
колонізації Марсу, розробці надпотужних комп'ютерів і впровадження 
людської свідомості в діджитал.  

Не інакше, як нова технологічна революція вже стукає в двері людства десь на тому 
березі океану. Стривайте, але ж вона вже тут – в Україні! А точніше – у вашій кишені. Чекає, 
коли ви зголоднієте. BRUNCH, скажи привіт! BRUNCH – це перший в історії снек, створений 
виключно з корисних речей. Він повністю натуральний, відмінний на смак, начинений 
чеддером або пармезаном. Корпус сендвіча BRUNCH на 92% складається зі злаків. Скоро 
лінійка поповниться в'яленими томатами, солодким перцем і OMG якою смакотою! «Ми в 
BBDO Ukraine мали честь бути причетними до лонча першого інноваційного українського 
снека від АВК, який точно змінить всю категорію, а в подальшому – і ринок продуктів 
харчування. Ми придумали бадьору вірусну пісеньку, на яку акуратно нанизали ситуації 
споживання продукту, створили ТВ-ролик і комунікацію для радіо», – розповіли в агентстві.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами sostav.ua 

 
Дмитро Кулеба: українські солодощі вийдуть  

на полиці країн Затоки та АСЕАН 
24.12.2020 

МЗС України надасть підтримку Асоціації «Укркондпром» у 
просуванні експорту кондитерських виробів. Про це повідомив міністр 
закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 24 грудня.  

«Сприяння у розширенні експорту українських солодощів здійснюватиметься у 
рамках проєкту VTrade Confectionery Foods. Ініціативу реалізує галузева асоціація 
«Укркондпром» за фінансової підтримки USAID в рамках програми «Конкурентоспроможна 
економіка України. Пріоритетнми є ринки АСЕАН (10 країн) та Затоки (8 країн)», - 
наголосив Дмитро Кулеба. Міністр зазначив, що дипломатичні представництва України в 
цих країнах допоможуть українським кондитерам знайти торговельних партнерів. «Коли 
дозволять карантинні обмеження, МЗС України спільно з Асоціацією «Укркондпром» також 
організують торговельні місії для учасників ініціативи до Філіппін та Саудівської Аравії для 
зустрічей із місцевими покупцями харчових продуктів», - повідомив дипломат.  

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

 КАВА 
 

 
 

Глобальна кавова компанія побудувала в Україні  
інноваційний розподільний центр 

20.11.2020 

Міжнародна компанія Strauss Group, один з найбільших виробників 
кави в світі, в третьому кварталі 2020 року ввела в експлуатацію склад і 
розподільний центр в Голосіївському районі Києва.  

У третьому кварталі відкрився інноваційний розподільний центр в Україні, 
повідомила компанія в своєму звіті за третій квартал. «За 20 років роботи в Україні ми мали 
багато досягнень в усіх напрямках споживання, виробництва та приготування кави. І 
сьогодні одне з наших досягнень – відкриття дверей нового будинку для всіх наших 
співробітників! Вітаємо всіх наших колег з переїздом в нову дуже сучасну, функціональну, 
стильну локацію », – повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook. Strauss Group 
спеціалізується на виробництві продуктів харчування і напоїв, входить в п’ятірку компаній 
з виробництва кави в світі. Має 29 виробничих майданчиків в 22 країнах, штат 
співробітників включає 14 тис. осіб. На ринку Східної Європи компанія Strauss представляє 
бренди «Чорна карта», Ambassador, FORT, Totti Caffe, Elite Health Line, Sucrazit. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Українці споживають дедалі менше розчинної кави,  

віддаючи перевагу зерновій і меленій 
27.11.2020 

В Україні спостерігається зростання продажу в натуральному виразі 
зернової та меленої кави на тлі скорочення продажу розчинної, повідомили 
в компанії "Асканія FMCG". 

Так, згідно з динамікою імпорту кави (дані Державної митної служби) з січня по 
жовтень 2020 року, обсяги продажу зернової кави зросли порівняно з аналогічним 
періодом 2019 року майже на 25% - до 9,11 тис. тонн, меленої - на 41%, до 9,97 тис. тонн. 
Водночас обсяги продажу розчинної кави цього року зменшилися на 4% - до 12,31 тис. тонн. 
"Уже кілька років поспіль ми спостерігаємо за тим, що українці споживають дедалі більше 
меленої та зернової кави й менше розчинної. Проте в грошовому виразі розчинна кава 
показала приріст - споживачі відмовляються від дешевої розчинної кави на користь 
дорожчої. Українські споживачі також відмовляються від powder instant (порошкової 
розчинної кави) та переходять на Freeze Dried Instant (виморожена розчинна кава), яка 
вважається якіснішою", - зазначила маркетинг-директор "Асканія FMCG" Інна Сірченко. За її 
словами, цього року падіння показав продаж необсмаженої кави - майже на 6%, до 20,08 
тис. тонн. "Це пов'язано з тим, що сегмент HoReCa практично зупинився внаслідок епідемії: 
українці не так часто відвідують ресторани, як до карантину, натомість почали купувати 
натуральну каву в ритейлі та пробувати готувати її самостійно. І якщо раніше багато хто 
пив каву в офісі впродовж дня, то сьогодні завдяки дистанційному формату роботи каву 
п'ють удома, тому в ритейл-сегменті вона продається непогано", - зазначила маркетинг-
директор "Асканія FMCG". ГК "Асканія" об'єднує 12 компаній. Серед напрямів діяльності - 
імпорт, виробництво та дистрибуція продуктів харчування, переробка й експорт меду 
(п'ять видів, близько 30 SKU), логістичні послуги, постачання електроенергії, виробництво 
стрілецької зброї, послуги охорони та навчання співробітників служб безпеки приватних і 
державних структур, сільське господарство (вирощування троянд). Група має філії в усій 
Україні та офіси в Берліні (Німеччина) і Гуанчжоу (Китай). Загальна кількість 
співробітників групи "Асканія" – понад 2,5 тис. осіб. Асканія FMCG входить до топ-5 
найбільших імпортерів кави в Україні, є офіційним генеральним дистриб'ютором кави 
бренда Lavazza в Україні, а також дистриб'ютором Tchibо і Davidoff. 

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

 

 
 КОРМ ДЛЯ ТВАРИН 
 

 
 

ЕБРР предоставил производителю кормов для кошек и собак  
"Кормотех" кредит в сумме до EUR3,3 млн 

04.12.2020 

ЕБРР предоставил крупному украинскому производителю кормов для 
кошек и собак ООО "Кормотех" кредит в сумме до EUR3,3 млн для 
удовлетворения потребностей в оборотном капитале. 

 
Согласно пресс-релизу банка, "Кормотех" также расширит свою программу 

ветеринарного образования, которая реализуется по всей Украине с целью расширения 
перспектив трудоустройства для молодых профессионалов из отдаленных регионов 
страны. В ЕБРР отметили, что проект поддерживается грантовым финансированием из 
Совместного фонда технического сотрудничества ЕБРР и Японии. Грантовые средства 
частично покроют расходы на внешних юристов. ООО "Кормотех" – крупный украинский 
производитель кормов для кошек и собак. Компания экспортирует продукцию более чем в 
35 стран. Мощности предприятия включают два завода по изготовлению сухих и влажных 
кормов во Львовской области. Компания производит продукты для кошек и собак под 
собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы" (ТМ "Мяу!" и "Гав!") и по направлению 
private label. Компания в июле 2019 года открыла завод по изготовлению влажных кормов 
для кошек и собак в Литве, инвестиции в проект составили EUR15 млн. На старте мощность 
завода составляла 5 тыс. тонн в год влажных кормов, в октябре - 10 тыс. тонн. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
 

 
 

Serviceplan Ukraine перевдягло соки Sandora  
у святкову упаковку 

12.11.2020 

З 1 листопада розпочалася перша новорічна акція в історії бренду 
Sandora. З цієї чудової нагоди Serviceplan Ukraine створило святковий 
дизайн упаковки, повідомляє sostav.ua 

«Упаковка – це потужний драйвер продажів, якому треба приділяти не меншу увагу, 
ніж створенню рекламних відео, – коментує Ігор Клименко, креативний директор агентства 
Serviceplan Ukraine. – Перед нами постало завдання: розробити дизайн, що одночасно буде і 
святковим, і відображатиме цінності та преміальність бренду. Ми знайшли ідеальний 
баланс між інформативністю та красою: нова упаковка добре помітна на полицях магазину і 
заряджає святковим настроєм». Цього року під кришечками соку Sandora можна знайти: 
щодня – сертифікати в «Цитрус» на 5000 грн; щотижня – подорож для двох; головний приз 
– переможець отримає 100 000 грн та 4 квитки на феєричне шоу. Пийте соки Sandora, беріть 
участь в акції та святкуйте яскраво! 

Читати повністю >>> 
За матеріалами sostav.ua 
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ  
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
 В ЦІЛОМУ 
 

 
 

В Украине пересчитают цены на алкоголь: сколько  
будет стоить бутылка пива, вина и водки 

10.11.2020 

Министерство финансов Украины спрогнозировало, как перерасчет 
акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. Об этом пишет 
"Обозреватель", сообщает ukranews.com 

Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5, подорожание будет 
непропорциональным повышению акцизов. Так: бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 
92,93 грн; пиво с 19,5 до 19,69 грн; коньяк с 128,32 до 131,85 грн; игристое вино от 89 до 
90,22 грн; крепленое вино от 49 до 49,78 грн. Отмечается, что речь идет фактически о 
минимальных ценах. При этом зависимо от производителя и характеристик напитка, цена 
может вырасти более существенно или же вообще не изменится (если бизнес решит 
компенсировать рост за счет снижения своей маржи). "Ставки акцизного налога на 
алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен на 2020 г. – 111,6% (постановление Кабинета министров Украины от 
29.03.2020 № 253)", – поясняют в правительстве. Ранее Марченко объяснил, почему Кабмин 
планирует повысить акцизы на сигареты и алкоголь. "Говорят, что давайте не поднимать 
акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года, давайте еще не будем 
поднимать. Хорошо, давайте не будем поднимать – это минус 2,7 млрд грн", – сказал 
Марченко. По его словам, повышение цен не спровоцирует увеличение теневого рынка 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 
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Укрэксимбанк открыл акционеру Nemiroff  

кредитную линию на 300 млн грн 
16.11.2020 

Государственный Укрэксимбанк (Киев) открыл для компании ООО 
“ЛВН Лимитед” (Винница), которая является акционером Nemiroff, 
кредитную линию на 300 млн грн, сообщается на странице банка. 

“Для обеспечения достаточности оборотного капитала и потребностей клиента в 
авалировании налоговых векселей, Укрэксимбанк открыл кредитный лимит в 300 млн 
грн”, - цитирует пресс-служба банка члена правления, куратора корпоративного бизнеса 
Александра Игнатенко. Как сообщалось, Немировский спиртзавод 15 октября приобрел 
ООО “ЛВН Лимитед” компании Nemiroff за 55,08 млн грн. По данный Единого госреестра 
юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО “ЛВН Лимитед” 
являются Ягов Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. а учредителем - компания 
“Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент”. Укрэксимбанк создан в 1992 году, 
единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, 
на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место 
(226,634 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
 

 СПИРТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
Молдавский Zernoff купил Мариловский спиртзавод 

за рекордную сумму 
12.11.2020 

Фонд госимущества на аукционе 12 ноября продал Мариловское место 
ведения деятельности и хранения спирта (поселок Нагорянка Чертковского 
района Тернопольской области) за 120 млн грн. 

Как сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Дмитрий Сенниченко, 
покупателем оказалось совместное молдавско-румынское предприятие Zernoff (Кишинев) 
— один из крупнейших в Восточной Европе производителей спирта и крепких алкогольных 
напитков. Всего в торгах участвовало лишь две компании. Стартовая цена объекта 
составляла 54,7 млн грн. Это уже седьмой приватизированный украинский спиртзавод. 
Первым, напомним, продали 15 октября Немировский — за 55 млн грн, а 20 октября с 
молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн. 22 октября за 53 млн грн 
был продан Овечачский спиртзавод в Винницкой области, а 28 октября за 50 млн грн 
продали Лопатинский спиртзавод во Львовской области. В то же время к аукциону по 
Бершадскому спиртзаводу проявила интерес лишь одна компания, купившая в итоге 
предприятие по стартовой цене в 19,8 млн грн. Суходольское же МПД во Львовской области 
продали 30 октября за 60,3 млн грн. Отметим, что всего на приватизационные аукционы, 
проводящиеся в рамках демонополизации рынка спирта, было выставлено 10 объектов. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
ФГИ продал Лужанский спиртзавод на повторном 

аукционе за 21 миллион 
30.11.2020 

Лужанский спиртовой завод ГП "Укрспирт" на повторном аукционе в 
понедельник приобрело ООО "Агро Бизнес Вип" за 21 млн грн, 
свидетельствуют итоги аукциона на "ProZorrо.Продажи". 

Заявку на участие подало три компании, стартовая цена на повторном аукционе с 
понижением цены составляла 8,66 млн грн (при первом аукционе Лужанского спиртзавода 
она составляла 17,32 млн грн). Объект расположен в Черновицкой области: Кицманский р-
н, пгт Лужаны, ул.Центральная, 53. Суточная мощность производства – 3 тыс. дал. Тип 
производимой продукции - технические жидкости (растворители). Год основания – 1910, 
модернизации – 2019 год. Производство на объекте временно приостановлено. Согласно 
Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО 
"Агро Бизнес Вип" является Ирина Марчук и компания Quality M&D (США). Собственником 
последней выступает Дмитрий Дружинский. "Агро Бизнес Вип" специализируется на 
неспециализированной оптовой торговле. Как сообщалось, президент Украины Владимир 
Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года 
государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 
декабря 2019 года. Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - 
Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО 
"ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой 
цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе. В 
целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано девять 
заводов ГП "Укрспирт". Один аукцион не состоялся, он выставлен на повторные торги со 
снижением стартовой цены. Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд 
грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт". 

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

 

 
 

ООО "Вест Вей" приобрел Хоростковский  
спиртовый завод за 55 млн грн 

01.12.2020 

ООО "Вест Вей" (Львов) приобрел на повторном онлайн-аукционе 
Хоростковский спиртовый завод (Тернопольской обл.) ГП "Укрспирт", 
специализирующийся на производстве биоэтанола, за 55 млн грн. 

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", заявку на участие подали 
четыре компании. Стартовая цена на повторном аукционе со снижением цены составляла 
31,37 млн грн (при первом аукционе Хоростковского спиртзавода -  62,75 млн грн). 
Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона заключить 
договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации 
спиртзавода будет считаться официально завершенным. Объект расположен в г.Хоростков 
(Гусятинский р-н Тернопольской обл.,) по ул.Незазависимости, 21. Суточная мощность 
производства – 5,5 тыс. дал (один из самых мощных предприятий ГП"Укрспирт"). Тип 
производимой продукции - биоэтанол. Год основания – 1840, модернизации – 2019. 
Производство на объекте временно приостановлено. Согласно Единому госреестру юрлиц и 
физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Вест Вей" является Владимир 
Каинский. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Как 
сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон 
об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, 
принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 г. Дебютный аукцион по приватизации первого 
объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. 
Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн 
грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на 
участие в аукционе. В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно 
приватизировано 10 заводов ГП "Укрспирт". Фонд госимущества ожидает привлечь около 2 
млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий  

завод "Укрспирту" 
17.12.2020 

Фонд гарантування 17 грудня на приватизаційному аукціоні продав 
14-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Воютицьке МПД - за 48 млн 100 грн. Про це 
повідомляє прес-служба Фонду, пише epravda.com.ua 

"За цей об'єкт приватизації на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які 
збільшили ціну від стартової у 1,5 разів – з 32 млн грн до понад 48 млн грн. Воютицьке МПД 
розташоване у 80 км від Львова, а його новий власник отримає, зокрема цех розливу, 
виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної 
станції води, варочне і дріжджебродильне відділення, тощо", - йдеться у повідомленні. 
Зазначається, що переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати 
аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес 
приватизації вважатиметься офіційно завершеним. Нагадаємо, Фонд держмайна на 
приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - 
Довжоцьке МПД (Хмельницька область). Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 4 
грудня продав 13-й об'єкт "Укрспирту" - Мартинівське місце провадження діяльності та 
зберігання спирту (Вінницька область) за 84 млн 777 грн. 

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

 
Спиртзавод в Полтавской области продали  

за рекордные 234 миллиона 
18.12.2020 

Вишняковский спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" в Полтавской 
области продали на аукционе за рекордные 234 млн грн. Об этом в Facebook 
сообщает Фонд государственного имущества. 

"За объект приватизации на торгах боролись сразу 8 компаний, а стартовая цена 
выросла в 10,4 раза – с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Пока это самый успешный аукцион по 
приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", – 
сказано в сообщении. Новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, 
производственную лабораторию, и здание брагоректификации. Согласно данным в системе 
"Прозорро", цену в 234 млн грн за лот предложило ООО "РесурсПромЗахид", следующая 
ставка фермерского хозяйства "Фаворит-агро плюс" оказалась всего на 13 гривен меньше. 
На третьем месте оказалось ООО "Интер вэй капитал" с предложением 134 млн грн. 
Согласно данным госреестра, ООО "РесурсПромЗахид" занимается добычей полезных 
ископаемых и принадлежит Сергею Полищуку из Кагарлыка. Фермерское хозяйство 
"Фаворит-агро плюс" принадлежит Александру Циганенко из Полтавской области. Как 
сообщалось, предыдущую рекордную цену за спиртзавод в Украине предложила 
молдавская компания Zernoff, которая решила заплатить за попкупку  Мариливского места 
осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской 
области 120 млн грн при стартовой цене 54,7 млн грн. Напомним, приватизации имущества 
госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. В целом на онлайн-аукционах уже 
успешно приватизировано 14 заводов ГП "Укрспирт".   

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
 
 ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
СБУ викрила масштабне виробництво та збут  

контрафактного алкоголю 
03.11.2020 

Масштабне виробництво та збут контрафактної підакцизної алкоголь-
ної продукції блокувала Служба безпеки України у кількох регіонах країни. 
Про це повідомляє прес-служба відомства. 

За даними досудового слідства, незаконний бізнес організував мешканець Вінниці і 
дев’ятеро його спільників. Зловмисники облаштували шість підпільних цехів на території 
власних домогосподарств та в орендованих складських приміщеннях у Могилів-
Подільському районі Вінниччини. Товар виробляли в антисанітарних умовах із сировини 
невідомого походження. Підробку ділки збували через власний інтернет-сайт як продукцію 
відомих брендів по всій Україні. Замовлення доправляли клієнтам поштою, а також на 
власному автомобілі. За оперативною інформацією, за добу фігуранти справи виготовляли 
до 2 тонн підробки, а щомісяця збували фальсифікату на 10 мільйонів гривень. 
Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями виробництва та зберігання контрафакту на 
Вінниччині та у Рівненській області. Під час слідчих дій вилучено понад 31 тонну 
розфасованої по пляшках підробки, більше ніж 22 тонни спирту, пакувальну тару з 
маркуванням елітних брендів алкогольної продукції, вантажівку, обладнання для 
виробництва контрафакту, чорнові записи, понад 74 тисячі гривень, отриманих від 
незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить майже 10 
мільйонів гривень. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ssu.gov.ua 
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 ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИНОК ВИНА. ШАМПАНСЬКОГО & etc) 
 

Кризис бьет по отрасли, а импорт наступает: что происходит  
с рынком украинского вина 

07.11.2020 

Каким будет урожай технического винограда в 2020 году и сможет ли 
Украина стать конкурентным игроком на винной карте мира? Об этом пишет 
Наталья Лошакова на портале Delo.ua 

 

Украинское виноделие имеет свою историю, традиции и уникальную возможность 
стать еще одной страной на винодельческой карте Европы и мира. Однако украинские 
виноделы до сих пор не могут реализовать этот потенциал.  Delo.ua рассказывает, каким 
будет урожай технического винограда в 2020 году, что мешает развитию виноделия в 
Украине, какой потенциал есть у украинских фермеров и почему отечественное вино до сих 
пор не конкурирует с импортным.  

 

Что собрали в 2020 году. Сбор технического винограда в Украине уже практически 
закончен. Виноделы из всех регионов страны прогнозируют разное количество урожая, в 
том числе и технического винограда, который напрямую зависит от погодных условий и 
состояния земли. Председатель общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко 
говорит, что в этом году урожай технических сортов, которые используются для 
изготовления вина, будет примерно на 40% меньше (при нормальной урожайности около 
80 центнеров с гектара), чем в прошлом. При этом состояние самого винограда в этом году 
лучше и его отпускают по доступной цене другим фермерам. Плохой урожай в этом году 
связан с неблагоприятными погодными условиями. В одних регионах весной было 
слишком много осадков,  из-за чего пострадало опыление вынограда. В других — наоборот, 
осадков было слишком много. К некомфортной погоде добавился и коронавирус. "В начале 
лета были осадки, тем не менее их количество недостаточно для высоких количественных 
показателей урожайности. Кроме того, зима была бесснежной и это всегда 
катастрофически сказывается на виноградниках, так как обычно зимой каждый сантиметр 
снежного покрова добавляет виноградной лозе градус тепла. В бесснежные зимы высок 
риск потери отдельных частей лозы или кустов в ряду. Морозостойких сортов винограда, 
способных выдержать —30 °С и ниже, пока меньшинство. Для большинства сортов 
винограда критической считается температура от —25 ° С. Тем не менее, благодаря 
своевременным мероприятиям и правильному уходу за лозой и почвой все же мы собрали 
хороший урожай. Особенно порадовали в 2020 году сочностью и своими вкусовыми 
качествами черные сорта: Каберне, Мерло, Одесский черный. Кроме того, мы недавно 
посадили эко-виноград для производства органического вина, за этими виноградниками 
мы ухаживаем в соответствии с принципами органического земледелия, где исключено 
использование химических удобрений, пестицидов, фунгицидов и гербицидов", — 
рассказал главный агроном винодельни KOBLEVO Дмитрий Мошул. В KOBLEVO добавили, 
что уборочная кампания закончилась еще 7 октября, но урожайность зависит от сорта, если 
брать площади, которые выращиваются под линейку резерв, это такие сорта как: Шардоне, 
Траминер, Каберне, Мерло — урожайность их составляет от 30-40 ц\га. На мускатных 
сортах выше, от 70-90 ц\га, если брать сорта, которые идут на коньячное направление, — 
от 90 до 120 ц\га. А если считать общую по холдингу Bayadera Group  — 50-60 ц\га. Однако 
из-за недостатка осадков поставить новый рекорд по урожайности не удалось, но несмотря 
на это, суммарно по всем виноградным хозяйствам KOBLEVO собрали — 9,5 тысячи тонн 
винограда, что является хорошим показателем урожайности. В то же время на Западной 
Украине на плантациях винодельни Chateau Chizay из-за больших дождей виноделы не 
могли вовремя приступить к сбору урожая. "Этот год выдался сложнейший, местные 
жители говорят, что за 20 лет в Закарпатье не помнят такой неудачной погоды для 
винограда. Сначала были поздние резкие морозы, от которых виноград сильно пострадал, 
поэтому на некоторых участках мы соберем в четыре раза меньше винограда, чем год 
назад. Погода преподнесла нам сложности в самый разгар сбора урожая. Затяжные сильные 
дожди не дают возможности убирать нужные сорта в подходящий срок. При этом вложения 
в виноград такие же, и выходит, что себестоимость винограда в четыре раза дороже. 
Однако вино, которое мы сделаем, мы не можем продавать дороже. В совокупности с 
коронавирусным кризисом и плохой погодой нам очень нелегко", — рассказал 
исполнительный директор Chateau Chizay Игорь Радомысельский.  

 

Кризис против виноделов.По словам игроков на рынке, кризис ударил одинаково 
по всем винодельням во всем мире. Некоторые винодельни увеличивали объем продаж за 
счет потока туристов, а с наступлением коронакризиса компании потеряли множество 
гостей, которые приезжали на дегустации и приобретали для себя как минимум одну 
бутылку. "Винодельня Chateau Chizay развивает не только сбыт вина по всей Украине, но и 
привлекательность своей локации для туристов. Для нас очень важна туристическая 
индустрия, так как нас посещали десятки тысяч гостей из Украины и из-за границы.  До 
конца года мы ожидаем до 50% потери количества гостей. Во Французских шато 
практически такая же ситуация — до половины вина покупали туристы. В Европе 
виноделы получили мощную поддержку на период карантина со стороны государства, мы 
же боремся с этими проблемами самостоятельно",  — комментируют в Chateau Chizay. Еще 
одной проблемой для винной индустрии стала низкая покупательская способность. В 
кризис люди стали экономить, и те, кто ранее покупал более дорогое вино, перешли на 
дешевое. А те, кто пил дешевое вино, вовсе отказались его покупать. Кризис ударил по 
многим отраслям в Украине и во всем мире. Сильно пострадал ресторанный бизнес, 
который на несколько месяцев был вынужден закрыться. Остановка работы сегмента 
HoReCa привела к тому, что в течение двух месяцев были прекращены все поставки вина в 
заведения. А в секторе качественного виноделия с помощью заведений продается до 
половины продукции. То есть более дешевый продукт идет в масс-маркет, а более дорогой 
в рестораны, бары и кафе. Сейчас индустрия ресторанного бизнеса не смогла полностью 
восстановить работу, а очередные ограничения в работе сферы заведений приведут к 
снижению продаж алкогольных напитков, в том числе вина. 

 

Украинское вино на мировой карте. Всего в Украине насчитывается около 500 
винодельческих хозяйств с лицензиями и без них, которые являются потенциальными 
производителями. За два года, после упрощения получения лицензии, ее смогли оформить 
около 40 предприятий, и их количество постоянно растет. Например, в Харьковской 
области, где регион не особо предрасположен для выращивания винограда, около 50 
виноделов-любителей, которые в потенциале будут развивать рынок. Такая же ситуация с 
мелкими виноделами в других регионах страны. Однако исторически особенно развитыми 
регионами считаются Херсонская, Николаевская, Одесская и Закарпатская области. Если 
сравнивать, то в Италии порядка 80 тысяч виноградарей, а во Франции порядка 60 тысяч 
виноградарей и виноделов, но Украина только на пути к этим цифрам. Половину столетия 
назад Украина входила в десятку винодельческих стран мира. На сегодняшний день из 90% 
виноградников осталось порядка 10%. Исполнительный директор Chateau Chizay Игорь 
Радомысельский рассказал, что в Украине нет серьезных подоплек, чтобы плантации 
винограда резко увеличивались. В первую очередь, это вопрос земли, так как, высаживая 
виноградники, производитель должен иметь уверенность на несколько десятков лет, что 
он не потеряет эту землю, условно, через два года. Также массовый дешевый импорт вин из 
Европы составляет серьезную конкуренцию качественному украинскому виноделию. За 
последний год импорт вырос на 25%, а при отмене таможенных пошлин в рамках 
соглашения об ассоциации с ЕС эта цифра вырастет еще больше. "Последние годы Украина 
вела не совсем правильную политику по отношению к виноделам, и мы видим это в 
цифрах. Если раньше было порядка 400 тысяч гектар виноградников, то сейчас их около 39 
тысяч гектар по всей Украине. Сейчас создается множество разных объединений, которые 
судорожно пытаются доносить до правительства свое мнение и видение о происходящем, 
так как отрасль нельзя "сливать", а, наоборот, поддерживать",  — комментирует Печко.  

 

Импорт вытесняет отечественного производителя. За год импорт вырос на 
30% на тихое вино и более 30% на игристые вина. Эксперты отмечают, что Украина сможет 
конкурировать с импортом только путем производства качественного товара и поддержки 
государства. На днях стало известно, что с 2021 года будет отменен таможенный сбор на 
импортные вина, после чего будет сложно предсказать, насколько увеличится количество 
импорта на рынке Украины. "Импорт растет постоянно, очень быстрыми темпами, и это 
проблема. Я думаю, что на украинских виноделов просто не обращают достаточного 
внимания. Получается, что у государства есть свое виноделие, которое развивается, при 
этом в Украину завозят множество низкокачественных и дешевых вин из Испании, 
Португалии и Италии. Все это накладывается на низкую культуру потребления и 
стереотипы о том, что дома производят плохо, а на Западе однозначно лучше",  — 
подчеркнули в Chateau Chizay. Что касается экспорта — за первое полугодие 2020 года 
украинские виноделы отправили вина на сумму около $6 млн, а выручка с импорта за этот 
же период составила около $68 млн. Исходя из цифр, понятно, что импорт к нам ввозиться 
больше чем в 10 раз, чем вывозится свое вино. Эксперты отмечают, что Украина для 
европейских производителей вин очень интересна. Если сравнивать с Молдовой, то их 
рынок не настолько привлекателен, как украинский, из-за количества населения в стране.  
"Чтобы официально из Украины экспортировать вино в Европу, необходимо получить 
лабораторный сертификат стоимостью более 100 евро за каждое наименование, плюс 
отдать по 7 бутылок на анализ. Вот так в странах Европы защищают интересы 
отечественного производителя. А если нам необходимо отправить на дегустацию или на 
конкурс коробку образцов из 12 разных вин в ЕС, то мы заплатим более 1200 евро за 
сертификаты и дадим 84 бутылки на анализ", — комментируют в Chateau Chizay. По словам 
председателя "Укрсадвинпром" Владимира Печко, Украина поставляет отечественное вино 
в основном в постсоветские страны, некоторые азиатские, в Африку, немного в Германию, 
США и Канаду. Некоторые украинские компании понимают, что в Европе и Латинской 
Америке их продукции делать нечего, поэтому они будут акцентировать внимание на Азии 
и Африке, а именно на поставке красных сухих и полусладких вин. Также Печко добавил, 
что виноматериалы импортируются в небольшом количестве, так как нет в этом 
потребности. Например, в прошлом году некоторые фермеры в Одесской области 
выбрасывали виноматериалы по  той причине, что они никому не потребовались.  

 

Помощь государства и дотации. Дотации от государства на развитие виноделия 
могут получить фермеры с лицензией и без нее. "Укрсадвинпром" обращался к 
правительству с инициативой выделять компенсацию на оборудование, оросительные 
системы и прочее. Раньше предусматривалась компенсация только на закупку саженцев — 
80% от их стоимости. "Из 400 млн гривен, предусмотренных на развитие виноградарства, 
хмелеводства и садоводства, виноградари выбирали около 10 млн гривен. Если учитывать 
тот факт, что четыре украинские крупные винодельческие компании ежегодно платят в 
бюджет Украины порядка миллиарда гривен, при этом получают дотации только на 
саженцы. Они подаются на получение дотаций, когда сажают виноград, при этом больше 
генерируют денег, а получают всего около 15% от всех расходов, а помимо них есть 
множество других затрат. Поэтому было крайне необходимо расширить список перечня 
опций, на которые виноделы могут получить дотации, а не только на возмещение 
стоимости саженцев. Так, мы инициировали расширение списка и деньги выдавали на 
емкости, системы орошения и прочее",  — говорит Печко. Печко добавил, что сейчас 
прописывается стратегия развития виноградарства в Украине до 2030 года, где 
производители надеются, что будут заложены деньги и на маркетинг. Например, при 
выходе на экспорт компании тратят деньги из своих бюджетов, поэтому в данном вопросе 
это только стратегия компании, но не государства. Чтобы конкурировать с импортным 
товаром, нужна полная поддержка со стороны государства, а именно маркетинг и 
частичное возмещение затрат. В октябре 2020 года была утверждена программа поддержки 
для виноделов, которые до 1 ноября должны подать документы для ее получения, и уже по 
результатам решения получат эти деньги, которые будут использовать в дальнейшем. 
Сейчас обозначены новые правила, по которым будут выделяться деньги. На данный 
момент виноделы только собирают документы, чтобы получить деньги. "Сложно 
конкурировать с импортным товаром, так как у европейских виноделов порядка 70% 
покрывают дотации от государства. Для сравнения, во Франции в 19-м году порядка 8 млрд 
евро было выделено для поддержки отрасли", — говорит Печко. Помимо дотаций, 
украинским виноделам необходима поддержка со стороны государства в продвижении 
продукции и частичное финансирование участия на международных выставках. В 
зависимости от размера павильона участие на уровневых международных выставках может 
варьироваться от $10 тысяч до $200 тысяч. Для сравнения, в Молдове есть бюро вина, 
которое занимается продвижением вина на экспорт. Также есть грантовые компании, 
которые выделяют средства и продвигают виноделие во всем мире, и это вино узнают. 
Виноделы с каждой экспортированной бутылки отчисляют деньги для этого бюро, так как 
они за счет их действий развиваются. В Украине не выработана общая стратегия по 
экспорту вин, поэтому каждый развивается своими путями. 
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AB InBev Efes перерабатывает 99% отходов  
производства 

03.11.2020 

Долгосрочное устойчивое развитие является приоритетом 
деятельности международной компании AB InBev Efes на глобальном 
уровне. Об этом сообщает служба новостей mmr.ua 

Компания придерживается идей циркулярной экономики и использует 
иерархический подход к отходам, базирующийся на принципах утилизации, вторичного 
использования и переработки. Так, компания организовала эффективную и одновременно 
прибыльную систему утилизации отходов своего производства. AB InBev Efes 
систематизировала сбор отходов, разделив их по типам. На каждом предприятии отдельно 
сортируется стеклобой, ПЭТ-преформы и пластик, алюминиевые банки, органика. Далее все 
отходы перераспределяются и передаются подрядчикам, специализирующимся на отходах 
определенного типа и имеющим реальные мощности для переработки. AB InBev Efes 
тщательно выбирает подрядчиков, чтобы удостовериться, что отходы не попадут на 
полигон, загрязняя окружающую среду, а будут переработаны. «Мы на собственном 
примере убедились, что практически все отходы можно продавать на переработку, тем 
самым повышая финансовые показатели компании. Выгоды получат все — и небольшие 
компании, и глобальные сообщества — в связи с переходом к экономике замкнутого цикла. 
А главное — это поможет сохранить нашу планету для будущих поколений», — говорит 
Андрей Геринг, директор по производству AB InBev Efes. AB InBev Efes своим примером 
доказывает, что из вторсырья можно извлечь выгоду и для бизнеса, и для экологической 
безопасности общества в целом, если взять на себя обязательство по увеличению объемов 
перерабатываемой упаковки и систематизировать этот процесс. Компания уже накопила 
немалый опыт в этом вопросе и готова делиться им со всеми заинтересованными 
предприятиями, чтобы делать весомый вклад в защиту окружающей среды. … 
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Незаконне виробництво тютюну для куріння кальяну —  
організатору повідомлено про підозру 

04.11.2020 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 
повідомлено про підозру організатору злочинної групи за фактом 
незаконного виготовлення тютюну для куріння кальяну. 

У ході досудового розслідування встановлено, в січні 2019 року чоловік, не маючи 
спеціального дозволу на право виробництва та здійснення торгівлі підакцизними 
товарами, організував та очолив злочинну групу, залучивши до неї ще двох осіб. Вказані 
троє осіб незаконно виготовляли тютюн для куріння кальяну власних марок, в подальшому 
збуваючи їх через Інтернет та соціальні мережі по всій території України. У ході обшуків, 
проведених в м. Харкові та м. Павлограді  на території приватних домоволодінь, виявлено 
підпільне виробництво підакцизних товарів. Вилучено 170 кг тютюну для куріння кальяну 
на суму близько 350 тис. грн, майже 700 пачок тютюнових виробів на суму близько 120 тис. 
грн без марок акцизного податку з відсутньою інформацією про виробника, дату 
виготовлення, умови зберігання і медичні застереження, а також обладнання для 
виготовлення тютюну та пакувальні матеріали. 3 листопада 2020 року організатору 
злочинної групи повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання 
запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ ДФС у 
Харківській області, оперативний супровід — управління оперативно-розшукової 
діяльності ДФС в Харківській області. ... 

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

 
JTI планирует направить 311,8 млн грн на виплату 

акционерам дивидендов 
11.11.2020 

ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших 
табачных компаний Украины, планирует направить 311,76 млн грн на 
выплату акционерам дивидендов за 2018-2019 года.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, одобрить выплату 
дивидендов акционеры намерены на внеочередном общем собрании 26 ноября. 
"Нераспределенная прибыль общества, сформированная в результате деятельности в 2018 
году в размере 32,05 млн грн, планируется распределить следующим образом: часть 
прибыли в сумме 32,05 млн грн направить на выплату дивидендов акционерам общества, в 
расчете на одну простую именную акцию 32,23 грн", - указано в сообщении компании. 
Кроме того, предлагается нераспределенную прибыль "Джей Ти Интернешнл Компани 
Украина" за 2019 год в размере 279,71 млн грн частично направить на выплату дивидендов 
акционерам - 279 7 млн грн, в расчете на одну простую именную акцию общества - 281,26 
грн. Общее количество акций по состоянию на 20 ноября 2020 года (на дату составления 
списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания), 
составляет 994 тыс. 457 штук простых именных акций. "Джей Ти Интернешнл Компани 
Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей 
принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Наиболее известными 
брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. 
Продукция реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Philip Morris подав позов до України в міжнародний  

інвестиційний арбітраж через штраф АМКУ 
22.12.2020 

Компанії Philip Morris International (PMI) подали позов про 
двосторонній інвестиційний арбітраж проти уряду України у зв'язку з 
несправедливим, на їхню думку, рішенням АМКУ. 

Мова йде про рішення АМКУ яким Philip Morris International оштрафувати їх 1,2 млрд 
грн у справі оптового дистриб'ютора "Тедіс Україна". "Рішення комітету є явним 
порушенням прав інвестора. Ми вважаємо, що цей спір між інвестором і державою матиме 
вкрай негативний вплив на інвестиційну привабливість України, а також на репутацію 
країни загалом", - наведено в релізі слова генерального директора "Філіп Морріс Україна" 
Костаса Салвараса. Згідно з ним, позов подано 21 грудня в Міжнародний центр з 
врегулювання інвестиційних спорів (Вашингтон, округ Колумбія, США) у зв'язку з 
порушенням, на думку заявників, двосторонніх угод про взаємний захист інвестицій із США 
та Швейцарією. PMI нагадує, що у 2010-2011 роках АМКУ дозволив "Тедіс" контроль над 
більшістю оптових продавців тютюнових виробів, проте в 2019 році той самий комітет 
вирішив, що українські "дочки" PMI та інші світові тютюнові виробники і "Тедіс" вступили в 
змову заради встановлення "Тедісом" монополії на ринку. "Рішення комітету порушило 
права компаній PMI відповідно до угод між США та Україною і між Швейцарією та Україною 
про справедливий і рівноправний режим їхніх інвестицій в Україну та захист від свавільних 
і дискримінаційних дій через спричинення шкоди", - йдеться в заяві, в якій дії АМКУ 
названо "незаконними, нелогічними та свавіллям". Як повідомлялося, АМКУ в жовтні 2019 
року наклав штраф у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії на чотирьох 
тютюнових виробників і "Тедіс Україна". Пізніше "Філіп Морріс Україна" сплатила штраф 
АМКУ на загальну суму понад 1,18 млрд грн, щоб уникнути нарахування пені, але в лютому 
2020 року PMI подала до Міністерства юстиції України повідомлення про порушення 
Україною цілої низки зобов'язань, передбачених договорами про захист інвестицій. … 

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

 
Замовлення по акцизним маркам нового зразка 

на тютюн виконано на 100% 
23.12.2020 

З 1 січня 2021 року вводяться в обіг нові зразки марок акцизного 
податку для маркування тютюнових виробів і рідин, що використовуються 
в електронних сигаретах вітчизняного та імпортного виробництва. 

За даними Міністерства фінансів, наданими Державною податковою службою, 
виготовлено, пройшло державне приймання та відвантажено до територіальних органів 
ДПС України понад 216 млн штук марок нового зразка, замовлених  виробниками 
тютюнових виробів. Отже бізнесу надано можливість завчасно отримати акцизні марки 
нового зразка та підготуватись до реалізації тютюнової продукції за новими правилами. 
Нагадаємо відповідні зміни було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
29 жовтня 2020 р. № 1037. За новими нормами сигарети, цигарки та сигарили, вироблені з 1 
січня 2021 року марковані марками, на яких не зазначено кількість штук у пачці або 
упаковці вважатимуться не маркованими. Такі новації дадуть змогу посилити боротьбу із 
незаконним обігом підакцизних товарів та стануть одним з важелів у боротьбі з 
фальсифікованою, контрафактною та контрабандною продукцією. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mof.gov.ua 
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Дистрибьютор лекарств Оптима-Фарм покупает  
логистический комплекс в Броварах 

26.11.2020 

Сделка подразумевает покупку дочернего предприятия СК Омега-2 
Логистик, которое находится под управлением инвесткомпании Dragon 
Capital. Об этом сообщает inventure.com.ua 

В 2017 году АМКУ разрешил "дочкам" Dragon Capital ("СК Омега-1 Логистик" и "СК 
Омега-2 Логистик") приобрести активы Альфа-Банка в виде зданий складского комплекса, 
принадлежащих логистическому 3PL-оператору "УВК Украина". Речь, в частности, шла о 
складе по ул. Объездная дорога, 68 в Броварах. ДП "СК Омега-2 Логистик" создано в 2017 
году. Его собственником в Едином госреестре указана компания "Юэри Холдинг Лимитед", 
конечным бенефициаром – Томаш Фиала. Согласно финансовым результатам компании за 
2019 год, ее выручка составила 43,4 млн. грн., чистая прибыль – 29,7 млн. грн. СП "Оптима-
Фарм" Лтд." – один из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров 
медицинского назначения в Украине. Входит в ТОП-100 крупнейших частных компаний 
Украины по версии Forbes в 2020 году и занимает второе место в рейтинге фармкомпаний, 
занимающихся оптовой торговлей. Выручка компании в 2019 году составила 31,2 млрд. 
грн., чистая прибыль – 256 млн. грн. 

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

 
 

Biopharma будує лабораторію з коворкінгом  
вартістю $7,5 млн 

17.12.2020 

Біофармацевтична компанія Biopharma, стратегічним інвестором якої 
є компанія UFuture, розпочала будівництво лабораторного корпусу з 
коворкінгом, у якому можна буде орендувати лабораторні потужності. 

Інвестиції в проєкт, будівництво якого планується завершити у грудні 2021 року, 
складуть $7,5 млн. Лабораторний корпус включатиме мікробіологічну, хімічну, 
молекулярно-біологічну та науково-дослідну лабораторії і лабораторний коворкінг. “Така 
лабораторія дорога, а додаткові витрати — це постановка методів тестування. Упевнений, 
що для стартапа це непосильно, а в Україні немає такого сервісу. Запрацює коворкінг з усім 
необхідним обладнанням для роботи з клітинами, завдяки якому кожен студент 
біологічного або хімічного напрямку отримає доступ до новітнього обладнання та 
технологій”, — повідомив Костянтин Єфименко, президент компанії Biopharma. Українські 
підприємці та вчені, що створюють стартапи в фармацевтиці, зможуть працювати в 
лабораторії за собівартістю, що включатиме лише вартість реактивів і роботи. Відзначимо, 
Biopharma завершила клінічні випробування препарату Біовен (імуноглобулін) в комплексній 
терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19. 
Дослідження розпочалися у травні 2020 року та завершилися у жовтні поточного року. 
Мета – оцінити ефективність препарату Біовен у складі комплексної терапії пацієнтів з 
пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19 / SARS-CoV-2. Відкрите 
багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження з оцінки ефективності 
препарату Біовен проводилося на 9 клінічних базах: у Києві, Білій Церкві, Львові, Одесі, 
Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку. Кількість пацієнтів в дослідженні було 
затверджено ДЕЦ України і дорівнює 76 учасників. З усіх учасників 10 пацієнтів було 
відсіяно на скринінгу – були знайдені показники, що виключають їх участь. Успішно 
пройшли скринінг і рандомізовані – 66 пацієнтів. У досліджувану групу потрапили 32, а в 
контрольну – 34. Всі пацієнти знаходились на стаціонарному лікуванні. У дослідженні 
брали участь лише пацієнти з підтвердженою тяжкою коронавірусною пневмонією – згідно 
національних критеріїв МОЗ України. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UFuture 

 
 

До свого 95-річчя «Фармак» подвоїв потужності 
 асептичного виробництва 

22.12.2020 

За рахунок нового виробництва компанія збільшить випуск 
стерильних рідких лікарських засобів, попит на які під час пандемії значно 
зріс. Про це повідомляє прес-служба АТ «Фармак» 

Новий виробничий корпус – це побудована з нуля семиповерхова будівля, де 
розміщено більш як 20 одиниць основного технологічного обладнання та близько 100 
інженерного.  Інвестиції становлять 50 млн євро. Проект тривав три роки. Нове 
виробництво оснащено високопродуктивними лініями – до 36 000 ампул, 12 000 флаконів, 
7500 небул та 3600 пластикових флаконів за годину. Вперше у «Фармак» при проектуванні 
застосували технологію тривимірного моделювання та візуалізації архітектури будівлі й 
ландшафтного оформлення. Це дало можливість відчути ефект присутності, об’єктивно 
оцінити переваги проекту та усунути недоліки в ході проектування, а також знизити 
ризики помилок під час реалізації проекту. «Цього року «Фармак» виповнюється 95 років. 
Це визначна дата. Мало хто з українських підприємств може похизуватися такою історією. А 
ми не тільки зберегли стратегічне виробництво у найважчі для країни часи, а й вивели його 
в лідери ринку, продукцію якого купують по всьому світу. Сьогодні «Фармак» – це дзеркало 
можливостей української фармгалузі на міжнародній арені. Ми експортуємо продукцію у 
більш ніж 25 країн. Компанія змогла цього досягти завдяки кропіткій праці та постійному 
розвитку. За останні  п’ять років обсяги виробництва  зросли на 59%. За цей час ми 
відкрили новий завод з виготовлення АФІ в м. Шостка, виробництво супозиторіїв, дільницю 
з виготовлення твердих лікарських засобів, запустили  нову пакувальну лінію твердих 
форм та лінію пакування саше, почали виробництво очних суспензій. Також, розуміючи, що 
майбутнє фармацевтики за складними розробками, ми запустили інноваційний R&D 
комплекс та дослідно-промислову дільницю біотехнологічного напряму. І сьогодні, до свого 
ювілею, вже традиційно, ми відкриваємо нове виробництво. У цей проект було інвестовано 
50 млн євро. Це ультрасучасний цех з виготовлення стерильних лікарських засобів. 
Запустивши це виробництво, ми удвічі збільшуємо потужності  з виробництва асептичної 
продукції. І тут  будуть випускатися ліки, які сьогодні вкрай необхідні для подолання 
наслідків COVID-19. Це і «Пропофол», і «Дексаметазон», який нещодавно пройшов 
перекваліфікацію ВООЗ, та десятки інших, життєво важливих препаратів. Ми пройшли 
великий шлях за 95 років, зробили кардинальний прорив у компанії і в галузі за 25 років. 
Динаміку нашого розвитку можна подивитися за п’ять років і сьогодні горизонт 
планування у «Фармак» – 7-10 років. Це нові виклики, нові можливості, нові напрями. 
Відкриваючи сучасний комплекс, ми робимо крок у майбутнє, адже ліки для сучасної 
людини повинні виготовлятися на сучасному високотехнологічному обладнанні. Українці 
гідні найкращих технологій і кращої якості – саме те, що пропонує «Фармак», створюючи 
інноваційні можливості для виробництва ліків високої якості», – зазначила Філя 
Жебровська, Голова Наглядової ради АТ «Фармак». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Фармак» 

Читайте також: АТ «Фармак» та група інвесторів 
проінвестує в 2 MedTech стартапи близько $500K >>> 
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Новая фабрика "ТК-Медзащита" выпускающая защитные комбинезоны  
и медицинские халаты загружена на 100% 

19.11.2020 

Новая фабрика "ТК-Медзащита" загружена на 100%, несмотря на 
фактически упущенный из-за запрета на экспорт европейский рынок, 
сообщил владелец "Текстиль-Контакат" Александр Соколовский.  

"В связи с новыми вызовами пандемии и пост-пандемической экономики, был 
создан проект "ТК-Медзащита", с открытием фабрики в Чернигове на более чем 50 рабочих 
мест, который сегодня работает без простоев со 100%-й загрузкой. Но системной динамики 
формирования спроса на данный вид СИЗ на сегодня нет, потому что отсутствует 
расписанный календарь закупок на год", - сообщил Соколовский агентству "Интерфакс-
Украина". Он уточнил, что полная загрузка фабрики – это 14 тыс. защитных комбинезонов 
или 20 тыс. халатов в месяц. Основные покупатели - лабораторные центры, центры 
экстренной медицинской помощи, больницы частного и государственного сектора, 
благотворительные организации, и "ТК-Медзащита" активно развивает этот канал продаж.  
Касаясь вопроса экспорта этой продукции, владелец компании подчеркнул, что из-за 
существовавшего в Украине экспортного запрета практически упущен для поставок 
европейский рынок. "Запрет на экспорт - уникальная по экономической 
нецелесообразности история. Особо циничными оказались двойные стандарты - запретить 
экспорт и одновременно закупать продукцию китайских производителей, вместо 
украинских. Оценить точные цифры потери выручки невозможно, ведь когда в Европе был 
высокий спрос на СИЗ, в Украине действовал экспортный запрет. Когда "разрешили" 
работать на экспорт, Европу уже захватили китайские и турецкие поставщики, с которыми 
сложно конкурировать", - констатировал Соколовский. Говоря о госзакупках СИЗ, он 
напомнил, что Минздрав так и не выкупил пошитые весной защитные комбинезоны, 
договор расторгнут. "Сегодня госзакупки СИЗ проводятся, но с апреля по упрощенной 
системе подписания договоров и последующей поставке. Необходимо вернуться к тендерам 
и прозрачным аукционам на ProZorro, с едиными правилами игры для всех", - считает 
собственник "Текстиль-Контакта" Он напомнил, что в производственном бизнесе 
"Текстиль-Контакт" сегодня работает четыре фабрики, в том числе две выполняют заказы 
для Министерства обороны, а швейная фабрика "ТК-Стиль" сотрудничает с 
международными брендами и экспортирует 100% продукции. "Количество заказов 
уменьшилось некритично", - отмечает он. В то же время, по его словам, ситуация в 
розничной торговле в связи ограничениями работы магазинов (у компании их четыре) из-
за карантинных мероприятий сегодня существенно сложнее. "Локдаун, карантин 
выходного дня — все это очень больно бьет по рынку легпрома. Розничная торговля упала 
очень сильно и тяжело восстанавливается. На сегодня ежемесячные продажи упали на 20%, 
об уровне годового падения поговорим по итогам всего года. Но созданный четыре года 
назад интернет-магазин работает хорошо, в кризис большинство клиентов перешли в 
онлайн режим сотрудничества", - сообщил Соколовский. "Текстиль-Контакт" - одна из 
крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины 
- основана в 1995 году. В настоящее время представляет собой холдинг, объединяющий 
различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, 
фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные 
фабрики в Киеве, Одессе, Коростене, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей 
в Чернигове, производство ниток "Барва" в Киевской области. Дочерняя компания "ТК-
Медзащита" начала производство в августе текущего года, она оснащена немецкой 
производственной линией PFAFF из 12 ед. современного оборудования для 
ультразвукового сваривания (инвестировано $350 тыс.), которое обеспечивает полную 
герметизацию швов и максимальную защиту от проникновения газов, вирусов и бактерий. 
При этом оборудование можно перепрофилировать под любую другую одежду. В холдинге 
работает 1300 человек, размер оборота "Текстиль-Контакт" не разглашает последние 
несколько лет (в 2017 году он составил около 850 млн грн). 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
Украинская одежда и текстиль могут подешеветь 

из-за новых пошлин 
25.11.2020 

В Украине хотят уравнять пошлинные ставки на ткани, волокна и 
нитки, которые используют для курток, свитеров и ботинок. Об этом пишет 
Дмитрий Кругликов на портале ubr.ua 

 

В Украине может подешеветь целый ряд текстильных товаров отечественного 
производства: от одеял и пледов до сумок, кроссовок, свитеров, футболок и нижнего белья 
– в целом вся продукция, в производстве которой используются разнообразные нитки, 
волокна и ткани. Эти материалы сегодня практически не производятся внутри страны, но 
ввозятся из-за рубежа по высоким, и главное, часто непредсказуемым для бизнеса 
пошлинным ставкам. На схожую продукцию пошлины в Украине часто диаметрально 
разнятся, что нередко отбирает у импортеров сотни тысяч гривен оборотных средств. 
Украинские предприятия легкой промышленности совместно с госорганами предложили 
исправить ситуацию, унифицировав ставки в Таможенном кодексе для более 300 категорий 
продукции. Изменения должны упростить и ускорить процедуру таможенного контроля, но 
в ряде случаев также предполагают обнуление пошлин и, соответственно, снижение 
себестоимости готовых одежды, белья, обуви и другого текстиля. Соответствующий 
законопроект № 4410 уже одобрен Кабмином и 20 ноября был подан в парламент. 
Документ разработали Гостаможня, Минфин и ассоциация "Укрлегпромом". 

 

Ткани отсылают в лабораторию. После 2008 года, когда Украина вступила во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), Таможенный кодекс (ТК) государства стал 
регламентироваться ее правилами. Они, с одной стороны, разрешают применение пошлин, 
как механизма защиты национальных товаропроизводителей, а с другой – ограничивают 
страны-участницы в излишнем протекционизме. Как заметил в разговоре с UBR.ua глава 
ассоциации "Укркожобувьпром" Александр Бородыня, уровень защитной пошлины должен 
определяться в зависимости от глубины переработки продукта и объемов его внутреннего 
производства. "Допустим, хлопок в Украине не растет, поэтому неправильно устанавливать 
на него пошлину. На пряжу, как на продукт более высокой переработки, ставка могла быть 
выше – но дело в том, что сегодня в Украине пряжу практически не производят. Это 
касается и изготавливаемых из пряжи тканей: 30 лет назад их выпуск достигал 1 млрд м2 
ежегодно, а сейчас – лишь 20-30 млн м2, что совершенно не обеспечивает потребностей 
производителей одежды и обуви", – говорит Бородыня. Однако после вступления в ВТО 
пошлинные ставки на отсутствующие в Украине материалы для легпрома не только 
остались в ТК, но, что куда более негативно сказывается на развитии рынка, стали сильно 
отличаться по близким категориям продукции. Это регулярно приводит к спорам на 
таможне при определении уровня сбора, а впоследствии – к простоям импортеров и 
дополнительным затратам на лабораторные экспертизы. арные позиции варьируется от 
0,1% и до 20%. Это ничем необоснованный разброс", – отметила в беседе с UBR.ua Изовит. 
На практике, говорят эксперты, такое положение дел регулярно приводит к спорам между 
импортерами, оформляющими свои товары по одному уровню ставки, и таможенниками, 
не имеющими возможность решить "на глаз", соответствует ли поданная информация 
действительности. "Бывает, идет одна ткань – 100% полиэстер. При этом, если она 
изготавливалась из комплексных нитей, то ставка пошлины составляет 5%. В той ткани, 

где использовались штабельные волокна – 0%. И когда импортер заявляет, что у него 
штабельные волокна, то таможенник не может определить визуально такие детали. Это 
может сделать только лаборатория", – пояснил нам эксперт по вопросам таможенного 
оформления, коммерческий директор "Барон Логистик" Игорь Барон. 

 

Сначала платят, потом проверяют. Максимальный срок проведения 
экспертизы, затраты на которую также финансируются компаниями, по действующим 
нормам составляет 45 дней, хотя чаще всего процесс занимает меньше времени, до одного 
месяца. Пока образец отобранного материала изучают под микроскопом, у импортера 
остается два варианта: либо простаивать со всей партией на таможне, либо провезти товар 
в Украину по временной накладной декларации, но по максимальному тарифу. Получив 
заключение от лаборатории, удостоверяющее правдивость своих данных, 
предприниматель может потребовать вернуть переплату – но с этим часто возникают 
трудности. "Перевозчик возвращается на таможню с временной торговой накладной и 
выводами из лаборатории, но часто денег там уже нет – их переводят в казначейство. 
Получение средств из казначейства может занять еще 2 недели", – рассказывает Барон, 
также отмечая, что сумма временных финансовых потерь может достигать сотен тысяч 
гривен. Порой на одном контейнере приходится переплачивать в районе 100-200 тыс. грн, 
которые на месяц просто могут выпасть из оборота бизнеса, условно. "Многие говорят, что 
у них просто не хватает оборотных средств каждый раз доказывать, что они должны 
оплатить именно 0% пошлины. Иногда единственный выход – кредитование", – говорит 
Игорь Барон. 

 

Что изменится. Поданным законопроектом предлагают уравнять ставки на все 
аналогичные виды товарных групп 50-59 в ТК. Так, на любые пряжи, волокна, нитки ее 
предлагают сделать нулевой, а пошлина на промежуточные изделия (ткани, фетр и 
войлок), сетки плетеные, шпагат и канаты составит от 1% до 8%. "В основном ставка на 
ткани 50-54 групп будет равняться 1%. Исключения – те материалы, которые производятся 
в Украине", – пояснила Татьяна Изовит. Стоит отметить, что по имплементированным 
Украиной правилам ВТО предполагается два основных вида ставок пошлины на каждый 
вид товара: льготная и полная. Первая применяется к импортерам, которые могут 
документально подтвердить таможне страну происхождения груза, а полная ставка, 
соответственно, к тем, кто не имеет соответствующих сертификатов. Как объяснили UBR.ua 
эксперты, подавляющее большинство материалов для легпрома завозится в Украину 
именно по льготной ставке. Во время разработки законопроекта поступали предложения 
вовсе оставить только льготный тариф, но, по мнению Татьяны Изовит, такое разделение 
все же должно оставаться для защиты внутреннего рынка от некачественного и 
непрозрачного импорта. Между тем проектом закона унифицируются и полная тарифная 
ставка – она поднимется до 10% для всей продукции в группах 50-59 УКТ ВЭД, которая 
сегодня облагается ниже этого уровня. Суммарно льготные ставки изменятся в 233 
товарных подкатегории, полные – в 105. В результате, как прогнозируют эксперты, будет 
сокращение как финансовых, так и временных издержек на таможенное оформление. 
"Таможеннику больше не нужно будет проверять хлопчатобумажная пряжа или "золотая", 
так как на все ее виды установлена нулевая пошлина. Это и упрощение для бизнеса, и 
ликвидация коррупционного фактора, и "обеление" импорта тканей – по нашим оценкам 
объемы легально ввезенных материалов вырастут на 10%", – считает Изовит. 

 

Как изменятся цены на одежду и обувь. Вместе с тем, законопроектом удалось 
охватить не всю продукцию легпрома, страдающую от беспорядочности ставок 
Таможенного кодекса. "Изначально мы хотели унифицировать кружева, фурнитуру, всякую 
мелочь для швейников, но пока минимизировать пошлины до 1% на эту продукцию не 
удалось, из-за значительных потерь бюджета. Впрочем, главное сейчас – сохранить 
философию применения таможенных сборов, которую несет законопроект", – отметила 
президент-председатель правления "Укрлегпрома". Относительно того, отразится ли 
снижение и унификация пошлин на ценах готовой продукции украинского производства, 
мнения экспертов разделились. Татьяна Изовит выразила надежду, что благодаря новации 
стоимость отечественной продукции сможет если не снизиться, то во всяком случае 
прекратить рост за счет возможности производителей точнее спрогнозировать свои 
затраты на таможенное оформление. "Одно дело, если ты посчитаешь пряжу и завезешь ее 
под 4% таможенной пошлины, а другое – под 0%. Это приличные деньги, которые, в 
отличие от НДС, не возвращаются, а закладываются в себестоимость. Это не считая 
снижения издержек на лабораторные экспертизы", – добавила Изовит. Однако другие 
аналитики считают, что снижение себестоимости производства отечественной одежды, 
которое станет следствием снижения пошлин, пройдет практически незаметным для 
конечного потребителя. "Учитывая различную стоимость самих ввозимых материалов и их 
удельной доли в производстве, снижение цен на одежду местного производства сократится 
не более чем на 5% без изменения показателей стоимости рабочей силы, логистики и 
коммунальных платежей, а также маржи владельца бизнеса", – заметил нам консультант 
аналитического департамента Pro-consulting Андрей Мокряков. 
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Импорт обуви из Китая вернулся  
на докризисный уровень 

30.11.2020 

За 9 месяцев 2020 года в Украину поступило 43,1 млн пар обуви из 
Китая, почти половина из которых (19,8 млн) – за два первых 
докарантинных месяца: в январе – 7,7 млн и феврале – 12,1 млн. 

Однако, как обратили внимание в ассоциации "Укркожобувьпром", к концу года 
объемы поставок приблизились к прошлогодним. Согласно данным ассоциации, уже в 
марте (5,3 млн) поставки из Китая упали более чем в два раза против показателей февраля. 
Наименьшее количество пар обуви из Поднебесной в Украину пришло в апреле (1,5 млн). В 
мае и июне китайский импорт составил 2,1 млн пар, а начиная с июля, когда было ввезено 
3,5 млн пар, ежемесячно рос, составив в августе 4,1 млн, а уже в сентябре – 4,7 млн пар. 
Таким образом, уже сейчас объемы поставок возобновились и сопоставимы с объемами 
довирусного 2019 года, подчеркивают в "Укркожобувьпроме". Всего за прошлый год, 
согласно их данным, через украинскую таможню прошло 65 млн пар обуви из КНР, что 
практически равняется показателям 2013 года (69 млн), после которого уровень поставок 
обвалился в 2 раза (в 2014 году – до 36 млн, а в 2015 составил 31 млн). Впоследствии 
поставки только росли. Продукция из КНР составляет 90% всего украинского обувного 
импорта, объясняет глава "Укркожобувьпрома" Александр Бородыня, но почти вся 
завозится по "серым" схемам. "Серый" импорт подразумевает ввоз по заниженной 
стоимости для ухода от налогов при растаможке. Средняя таможенная стоимость "серой" 
обуви декларируется в пределах $2,5-3,5 за пару, что, очевидно, является нереальной 
ценой, говорит Бородыня. Это создает нечестную конкуренцию нашим изготовителям. 
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Обсяг виконаних будівельних робіт  
в жовтні зріс на 13,3% 

01.12.2020 

У жовтні 2020 р. підприємства України наростили обсяг виконаних 
будівельних робіт на 13,3% в порівнянні з жовтнем минулого року. У 
порівнянні з вереснем поточного року показник зріс на 2,5%.  

У січні-жовтні 2020 р. обсяг виконаних будівельних робіт у грошовому виразі 
становив 140,8 млрд грн. Це на 1,9% більше, ніж за відповідний період 2019 року. Згідно з 
нескоригованими даними, обсяги житлового будівництва впали на 18,7%, а будівництво 
інженерних споруд, навпаки, зросло на 10,6%. Показник будівництва нежитлових будівель 
впав незначно – на 0,6%. Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних 
будівельних робіт становила 37,6%, ремонту – 34,8%, реконструкції та техпереоснащення – 
27,6%. У січні-жовтні 2020 року порівняно з відповідним періодом 2019-го зростання 
обсягів будівельних робіт зафіксовано в таких областях: Вінницькій – 7,9 млрд грн (+11%); 
Волинській – 1,6 млрд грн (+1,3%); Донецькій – 6,4 млрд грн (+39,9%); Київській – 9,2 млрд 
грн (+21%); Львівській – 9,6 млрд грн (+15,3%); Одеській – 17,6 млрд грн (+31,3%); 
Полтавській – 6,3 млрд грн (+3,2%); Сумській – 1,3 млрд грн (+10%); Хмельницькій – 4,3 
млрд грн (+45,6%); Черкаській – 1,6 млрд грн (+5,5%); Чернівецькій – 1,6 млрд грн (+5,1%); 
Чернігівській – 1,9 млрд грн (+35,2%). В інших областях спостерігається падіння обсягів 
будівельних робіт. У Києві показник скоротився на 6,2% – до 31,1 млрд грн. Як повідомляв 
GMK Center, за підсумками 2019 року індекс будівельної продукції в Україні зріс на 20% в 
порівнянні з 2018-м. Найвища динаміка була в сегменті нежитлових будівель та 
інженерних споруд – зростання на 27,4% і 23,3% відповідно. Індекс будівництва житлових 
будинків зріс лише на 3%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 
 

 
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

В Україні приймуть Закон, який врегулює забудову  
історичних центрів міст 

13.11.2020 

Мінкульт направив до Державної регуляторної служби України 
законопроєкт щодо збереження традиційного характеру середовища та 
протидії хаотичній забудові. Про це повідомляє yur-gazeta.com 

"Законопроєкт передбачає врегулювання забудови історичного ареалу міст, 
посилення охорони архітектурних пам’яток та підвищення штрафів за пошкодження, 
нанесені об’єктам культурної спадщини", - розповів на своїй сторінці в Facebook заступник 
директора Департаменту будівництва та архітектури КМДА, начальник управління 
адміністративних послуг Юрій Тацій. Основне нововведення – запровадження єдиної 
інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якої забезпечуватиметься 
відкритий доступ до інформації у сфері культурної спадщини, зокрема, можливість 
сплачувати штрафи та отримувати результати деяких адміністративних послуг. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами yur-gazeta.com 

 
Кабмин поручил создать новую компанию для  

запуска льготной ипотеки 
17.11.2020 

Кабмин поручил Минфину создать ЧАО "Украинская финансовая 
жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов 
обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. 

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление правительства №1115 
от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале. Согласно ему, 
указанная компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по 
объектам недвижимости, финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек 
физическим лицам. Постановлением также утвержден Порядок использования средств 
государственного бюджета, предусмотренных для пополнения уставного капитала 
указанного акционерного общества. Как сообщалось, в начале сентября Верховная Рада 
внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", которыми Минфину 
предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск 
облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации 
акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и 
которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения 
граждан Украины жильем. По словам министра финансов Сергея Марченко, в рамках этих 
механизмов Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 
5% до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить 
не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 
кв. м на человека. По словам Марченко, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 
тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. 

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

 
ЗМІ: "Велике будівництво" допоможе  

вивести економіку з кризи 
23.12.2020 

Програма Президента України "Велике будівництво" допомогла 
утримати економіку країни від серйозного спаду і створює основу для 
подальшого виходу з кризи. Про це йдеться в матеріалі "НВ". 

За словами експертів, програма зупинила зниження показників реального ВВП, яке 
без неї в четвертому кварталі сягнуло б 11%. Завдяки реалізації програми "Велике 
будівництво" зниження становило лише 3,7%. При цьому програма створює основу для 
подальшого запобігання спаду економіки. Авторитетна консалтингова компанія Deloitte 
називає розроблення стратегії створення інфраструктурних мегапроєктів одним із 
головних шляхів виходу з коронакризи. На думку аналітиків компанії, інвестиції в 
інфраструктуру допомагають створювати і зберігати робочі місця, збільшують попит на 
вітчизняні матеріали, сприяють децентралізації видатків. Саме інфраструктура є 
найкращим напрямом для довгострокових державних інвестицій. "Інвестиції у сталу 
інфраструктуру стануть інструментом перезапуску двигуна світової економіки після 
пандемії COVID-19 - завдяки розвитку більш стійких спільнот, а також створенню мільйонів 
робочих місць", - наводить видання слова експертів Deloitte. Видання звертає увагу, що в 
Україні саме програма "Велике будівництво" втілює ці рекомендації в життя. Запущено та 
ініційовано цілу низку мегапроєктів, таких як програми розвитку авіамережі в регіонах, 
будівництво і ремонт 1385 мостів, зокрема запорізького і кременчуцького, оновлення та 
будівництво 24 000 км доріг державного значення і 8000 км місцевих доріг. При цьому 
інфраструктурні проєкти є набагато ефективнішими в період кризи. Як відзначають 
економісти, у період рецесії мультиплікатор будівництва дорівнює 1,6-3,2, тобто вкладення 
1 грн у будівництво дає в підсумку 1,6-3,2 грн до бюджету. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 112.ua 

Читайте також! Питання на 120 млрд: куди пішли 
гроші з програми "Велике будівництво" >>> 

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ 

 

 
 

ООО "Агро Плюс Экспо" намерено выкупить акции  
миноритарных акционеров 

04.11.2020 

ООО "Агро Плюс Экспо", владеющее совместно с аффилирован-
ными лицами 96,4% акций ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ 
Столичный", намерено выкупить акции миноритарных акционеров.  

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее 
публичное безотзывное требование "АБ Столичный" получил 2 ноября. Цена выкупа акций 
составляет 0,75 грн за простую именную акцию общества. В число аффилированных лиц 
ООО "Агро Плюс Экспо" входят T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр) с долей 73,8% и 
Сергей Тигипко с долей 22,6%. АБЗ "АБ Столичный" создан в 2004 году на базе "Завода ЖБИ 
и ДСМ" (до 1997 года – КП "Завод бетонных изделий"). Специализируется на выпуске 
асфальтобетонной смеси для строительства и капремонта дорог, а также производит ЖБК 
для подземных переходов, коллекторов, других инженерно-коммуникационных объектов 
дорожного строительства. Как сообщалось, по итогам 2019 года ЧАО "Асфальтобетонный 
завод "АБ Столичный увеличило чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 
59,3 млн грн. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 
уставный капитал ЧАО "АБЗ "АБ Столичный" составляет 17,99 млн грн. Конечным 
бенефициаром компании по состоянию на ноябрь 2020 года числится Тигипко. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Инвестор Сергей Лищина о том, чего стоит  

построить новый завод 
17.11.2020 

В интервью изданию «Бизнес Цензор» крупнейший инвестор на 
рынке теплоизоляционных материалов Сергей Лищина рассказывает о 
том, чего стоит строительство нового завода.  

 

Отток инвестиций из Украины в І квартале 2020 года составил $1,6 млрд. Причиной 
является не столько карантин, сколько постоянно усиливающееся давление на бизнес со 
стороны государственных органов. Несмотря на это, изредка в Украине появляются 
новости об инвестициях отдельных предпринимателей в строительство новых 
производств. Один из наиболее ярких примеров – бизнес предпринимателя Сергея 
Лищины. Он инвестировал в строительство нового завода по выпуску стекловаты в 
Житомирской области. О том, каково это – инвестировать миллионы долларов в разгар 
карантина и кризиса – Сергей Лищина рассказал в интервью Бизнес.Цензор.  

 

- Почему вы решили построить новый завод по производству стекловаты? 
- Мы работаем на рынке теплоизоляции с 2010 года. Пока работаем с одним 

продуктом – каменной ватой. Ее производство, в свое время, запускали как альтернативу 
импортной продукции. Основная причина построить завод по производству стекловаты – 
та же. Это замена импорта, который, в основном, поступает из России и Беларуси. Вторая 
причина – усиление позиций на рынке теплоизоляции Украины за счет введения второго 
продукта в ассортиментный ряд. 

 

- Была информация, что вы намерены увеличить мощности вашего флагманского 
предприятия по производству минеральной ваты. Зачем? 

- Это не совсем увеличение мощностей. Скорее, плановая замена действующей 
первой линии, которая работает уже 10 лет. С ее вводом мы увеличим наши мощности с 80 
тыс. тонн до 120 тыс. тонн и будем иметь определенный резерв мощности на случай роста 
спроса. Сейчас мы работаем на 100% мощности и чувствуем нехватку по производственной 
мощности, особенно, в периоды сезонного повышения спроса.  

 

- Какова будет мощность нового предприятия по выпуску стекловаты? 
- Мощность предприятия будет 18 тыс. тонн в год, что покроет порядка 70% 

потребности украинского рынка. После того, как завод начнет работать, ситуация на рынке 
в сегменте стекловаты кардинально изменится. Мы постараемся занять основную часть 
местного рынка теплоизоляции. Увеличим свою долю и будем стремиться стать 
абсолютным лидером. 

 

- Сколько рабочих мест создаст новое предприятие? 
- Планируется создание 150 рабочих мест. Поскольку технология производства 

стекловаты частично схожа с технологией производства стекла, то будем привлекать 
специалистов со стекольных заводов. В Украине эта индустрия достаточно развита. Рядом с 
нашей площадкой расположен завод "Биомедстекло". Частично также будем привлекать 
своих специалистов с производства каменной ваты для обучения новых работников 
технологии производства теплоизоляционных материалов. 

 

- Как вы оцениваете инициативу по созданию института "инвестиционных нянь"? 
- Приблизительный объем инвестиций в проект по строительству стекловаты более 

30 млн евро. Это как раз тот минимальный порог инвестиций, после которого может идти 
речь о привлечении инвест-няни, согласно проекту закона "О господдержке 
инвестиционных проектов со значительными инвестициями". К сожалению, оценить 
данную инициативу пока сложно, так как законопроект принят только в первом чтении. … 

 

Читать полностью >>>                                                                                      © Андрей Бондаренко  

 

По материалам biz.censor.net 
 

Ведущий украинский производителей обоев "Славянские обои - КФТБ" 
 сократил их выпуск на 2% 

18.11.2020 

ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика 
технических бумаг) в январе-октябре текущего года сократила их выпуск 
на 2% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 30,89 млн усл. кусков.  

Согласно предоставленным статистическим данным ассоциации "УкрПапир", таким 
образом фабрика еще немного сократила темп снижения выпуска этой продукции по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщалось, впервые с начала 2020 
года отрицательная динамика (минус 10,3%) выпуска обоев на фабрике была отмечена по 
итогам января-мая (в январе-апреле прирост еще составлял 12%), однако затем она стала 
постепенно замедляться. С учетом производственных показателей, объем товарной 
продукции КФТБ за январь-октябрь сократился на 12,6% - до 1 млрд 414 млн грн. 
Ассоциация не располагает данными выпуска обоев в целом по Украине, поскольку Госстат 
перестал предоставлять ей эти данные. "Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные 
гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой 
основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции. Поставляет 
продукцию в страны СНГ и Европы, имеет дилерскую сеть в 25 странах. Как сообщалось, в 
2019 году фабрика увеличила выпуск обоев на 39,6% по сравнению с 2018 годом – до 36,86 
млн усл. кусков обоев, а объем производства в денежном выражении вырос на 30,3% - до 1 
млрд 849 млн грн. Чистая прибыль сократилась в 3,3 раза – до 42,8 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Крупнейший украинский производитель плитки 
заявил об обысках в своем офисе 

19.11.2020 

Керамическая группа Golden Tile заявляет о проведении обыска 
правоохранителями в офисе ЧАО "Харьковский плиточный завод". Об этом 
сообщила пресс-служба компании, передает fixygen.ua  

Согласно пресс-релизу, поводом для открытия уголовного дела, как следует из 
постановления об обыске, стали подозрения в организации поставок керамической плитки 
на территорию временно оккупированного Крыма. Однако Golden Tile строго 
придерживается украинского законодательства и не поставляет продукцию на временно 
оккупированные территории, заявляет основатель группы Golden Tile и глава 
наблюдательного совета ЧАО "Харьковский плиточный завод" Валентин Шеветовский. По 
его словам, компания поставляет продукцию в 28 стран мира. Поставка керамплитки на 
территорию России осуществляется в рамках сотрудничества компании как производителя 
с французской сетью Leroy Merlin, которая управляет DIY-супермаркетами во всем мире, 
включая РФ. "Мы как производитель плитки сотрудничаем с Leroy Merlin в нескольких 
странах, поскольку выполняем международные договорные обязательства и осуществляем 
поставку продукции крупным международным сетям, в том числе и на территории РФ", – 
пояснил Шеветовский, которого цитирует пресс-служба. "Этот обыск и уголовное 
производство в целом основано на вымышленном поводе, который не имеет никакого 
отношения к реальности. Однако этот надуманный повод способен навредить работе 
крупнейшего предприятия в Украине. Парализовать работу крупнейшего производителя и 
экспортера керамической плитки, и это в условиях жесткого карантина, когда мы и так 
вынуждены ограничивать свою деятельность ради блага и здоровья граждан и 
обеспечивать при этом регулярную выплату зарплат и налогов в бюджет", – добавил он. По 
словам бизнесмена, такие шаги подрывают цивилизованные отношения между бизнесом и 
государством и дают негативный сигнал внутренним и внешним инвесторам. "Я уверен, 
этот обыск – это чистое недоразумение. Никаких нарушений с нашей стороны нет и быть 
не может. Мы готовы предоставить все необходимые документы и ответить на все 
интересующие правоохранителей. И я очень надеюсь на то, что давление на компанию 
прекратится и этот инцидент будет исчерпан", – заключил Шеветовский. Golden Tile 
является вертикально интегрированной группой компаний, обеспечивающих полный цикл 
производства и дистрибуции керамической плитки. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
У Сумській області арештували 

асфальтний завод 
17.12.2020 

Прокуратура наклала арешт на асфальтний завод, який функціонує 
на Сумщині без необхідних дозволів. Про це повідомляє пресслужба 
Сумської обласної прокуратури, передає espreso.tv 

"За клопотанням Охтирської місцевої прокуратури рішенням суду на асфальтний 
завод накладено арешт та з метою забезпечення збереження передано Національному 
агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів (ч. 1 ст. 241 та ч. 1 ст. 382 КК України). Водночас 
вирішується питання про обернення вказаного майна в дохід держави", - йдеться у 
повідомленні. Так, за даними слідства, з початку 2019 року у вказаного підприємства, яке 
функціонує в міста Охтирка, відсутні договір оренди майданчика та обладнання, а також 
дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. "Попри це, асфальтний завод 
періодично продовжує свою роботу, при цьому від місцевих жителів до правоохоронних 
органів систематично надходять скарги на його діяльність, у тому числі на забруднення 
навколишнього природного середовища", - йдеться в повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами espreso.tv 

 

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ 
 

 
 

Естонський забудовник Nordecon може продати  
два своїх проєкти під Києвом 

11.11.2020 

Естонська будівельна компанія Nordecon може продати два власних 
проєкти в Київській області, що були припинені на стадії розробки. Про це 
стало відомо з проміжного фінансового звіту компанії. 

"Ми продовжуємо шукати можливості для виходу з наших двох призупинених 
проєктів нерухомості або підписання договору про будівництво з потенційним новим 
власником", – йдеться в звіті. Так, мова йде про два проєкти: логістичний комплекс в 
Київській області площею 45 тис. кв. м та офісно-готельний комплекс Boryspil Plaza, 
розробка яких була припинена з 2015 року. Згідно зі звітом, концерн також викупив 
земельні ділянки компанії-партнера ТОВ "В.І. Центр", призначені для розміщення 
виробничо-складського та офісно-готельного комплексу в Щасливому під Києвом, і передав 
в іпотеку для збереження інвестицій і наданих кредитів. Активи ТОВ "В.І. Центр" станом на 
2019 рік становили 248,3 млн грн. У той же час, компанія в звіті повідомила, що "діяльність 
з розвитку нерухомості, яка потребує великих інвестицій, залишається призупиненою, щоб 
мінімізувати ризики, поки ситуація в Україні не поліпшиться". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nerukhomi.ua 
 

 

Владелец "ЗНВКИФ "Васат" сконцентрировал 30% акций  
девелопера "Недвижимость столицы" 

20.11.2020 

Конечный бенефициар и владелец АО "ЗНВКИФ "Васат", выступающего 
акционером ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", Всеволод Трофименко сконцентри-
ровал 30% акций девелопера ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ").  

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР от 17 ноября, из 
состава акционеров ЧАО "Недвижимость столицы" вышли ООО "КУА "Капитал Групп" в 
интересах ПВИФНЗ "Капитал-рекорд" и в интересах ПВИФНЗ "Национальный капитал" 
(9,9% и 7,2% соответственно), и ООО "БЦ на Деловой" (8,3%). В то же время Трофименко 
стал владельцем 30,4% акций "НЕСТ", тогда как ранее не владел акциями общества. 
Всеволод Трофименко является сыном бизнесмена Владимира Трофименко, совладельца 
сети кинотеатров Multiplex и основателя девелопера "НЕСТ". ЧАО "Недвижимость столицы" 
основано в 1997 году. За время деятельности компания ввела в эксплуатацию 570 тыс. кв. м 
бизнес-центров и ЖК. Портфель реализованных проектов компании включает ЖК 
"Изумрудный", "Времена года" и "Покровский посад", а также семь бизнес-центров в Киеве. 
По данным годового отчета компании за 2018 год, чистый доход ЧАО увеличился на 8,3% 
по сравнению с 2017 годом – до 52 млн грн, чистая прибыль составила 102,4 млн грн 
против 27 млн грн убытка в 2017 году. Согласно данным НКЦБФР по состоянию на третий 
квартал 2020 года, акционерами ЧАО также указаны ООО "Дом на Михайловской", ООО "Дом 
на Институтской" (9,9% каждый), ООО "КУА "Капитал Груп" в интересах венчурного фонда 
"Новые строительные технологии" (12%), ООО "КУА "Контадор" в интересах фондов 
"Октант" и "Авиор" (по 11%), ООО "Бюро архитектурных решений" (8,4%). Уставный 
капитал компании составляет 25,7 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

У “Киевпроекта” новые  
владельцы 

26.11.2020 

ООО “Спецрентфинанс” (Киев), собственник которого входит в 
строительную группу Perfect Group, приобрела 47,2% акций ПАО 
“Киевпроект”. Об этом сообщает портал ukrrudprom.com 

Согласно сообщению “Киевпроекта” в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
“Спецрентфинанс” приобрело 2 млн 884 тыс. 878 простых именных акций предприятия, 
составляющих 47,2% от общего числа акций (или 49,3% голосующих акций общества). 
Кроме того, такое же количество акций приобрело ООО “Джемп” (Киев). В то же время 
кипрская “Трейлори Венчерз Лимитед”, ранее владеющая 98,7% голосующих акций 
“Киевпроекта”, вышла из состава его акционеров. ООО “Спецрентфинанс” занимается 
предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости. 
Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала ООО в размере 
6 млн грн выступает ООО “Спецбудинвест-17”. Конечными бенефициарами указаны Олег 
Тимошенко и Василий Шомонка. Компания входит в строительную группу Perfect Group. 
ООО “Джемп” создано в ноябре-2020 года. По данным Единого госреестра, основным видом 
его деятельности является управление недвижимостью. Собственником и руководителем 
ООО указан Дмитрий Райчук. “Киевпроект” основан в 1937 году. Является одной из 
старейших и крупнейших проектных организаций Киева. Занимается разработкой 
проектно-сметной документации в сфере градостроительства, инженерных сетей, 
транспортных развязок, разработкой проектов реконструкции и др. Как сообщалось, 
“Киевпроект” намерен реконструировать свое здание под многофункциональный комплекс 
в 2021 году. Девелоперами реновации здания выступают Saga Development в партнерстве с 
Perfect Group и Kyivproekt Development. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 

 
ЄБРР виділить Dragon Capital $ 12,5 млн на фінансування 

комерційної нерухомості 
27.11.2020 

ЄБРР схвалила виділення інвесткомпанії Dragon Capital $ 12,5 млн 
кредиту на капремонт офісної будівлі в Києві та рефінансування витрат на 
придбання двох складів в Києві і Харкові. 

"Проект буде підтримувати розвиток офісної будівлі і ретроактивне фінансування 
витрат, пов'язаних з придбанням портфеля Dragon Capital, розташованого в Україні", - 
йдеться в повідомленні. Зазначається, що загальна вартість проекту становить $ 32,8 млн. 
Позичальником виступає ТОВ "Діана Люкс Логістик", 100% статутного капіталу якого 
належать Diana Lux Logistic Holdings Limited (DLLHL), котра, в свою чергу, на 100% належить 
Dragon Capital. За даними банку, орендована площа (GLA) офісної будівлі, сертифікованої за 
BREEAM, становить 9 тис. кв. м, а двох складів, розташованих в Києві і Харкові, загалом - 26 
тис. кв. м. Як повідомлялося, в липні поточного року столичний бізнес-центр (БЦ) Grand 
класу "А" першим у Києві пройшов сертифікацію міжнародної системи екологічної оцінки 
BREEAM In-Use International, що підтверджує відповідність вимогам щодо дотримання 
енерго- і ресурсоефективності. БЦ Grand на вул. Велика Васильківська, 98 в Києві введено в 
експлуатацію в лютому 2020 року. Входить у портфель інвесткомпанії Dragon Capital 
(керуюча компанія - Dragon Capital Property Management), яка придбала частку в компанії-
власника центру ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс" у 2018 році. Загальна площа (GBA) 15-
поверхового об'єкту становить 10,6 тис. кв. м, орендна (GLA) - 8,9 тис. кв. м. Інфраструктура 
включає підземний паркінг на 42 машиномісця. Dragon Capital - одна з найбільших груп 
компаній в Україні, яка працює в сфері інвестицій і фінансових послуг і надає повний спектр 
інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами 
інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Управління портфелем комерційної 
нерухомості здійснює керуюча компанія - Dragon Capital Property Management. Вона налічує 
29 об'єктів комерційної нерухомості, з них 13 об'єктів офісної нерухомості, 6 об'єктів 
торговельної нерухомості і 10 логістичних комплексів площею 681 тис. кв. м. Загальна 
площа торговельних центрів компанії складає 170 тис. кв. м. 

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

 
Біля офісу "Укрбуду" в Києві влаштували стрілянину,  

причетних затримано 
23.12.2020 

У вівторок, 22 грудня, невідомі влаштували стрілянину біля будівлі 
колишнього офісу компанії "Укрбуд" у центрі Києва, на вулиці Пушкінській. 
Зловмисників затримали й доправили до відділку поліції. 

Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проєкту "Чудова четвірка" на телеканалі 
ZIK під час включення повідомив кореспондент Владислав Кондратенко. Кореспондент 
зазначив, що співробітники правоохоронних органів зараз і далі працюють у будівлі, 
тривають слідчі дії. "Уже всіх зловмисників, кого могли, затримали й відвезли до відділку 
поліції. Також представники нібито нових власників цієї будівлі, яка раніше була у 
власності компанії "Укрбуд", сюди покличуть і економістів, і людей, які будуть особисто 
підраховувати, яких збитків уже зазнали нові власники цієї будівлі", – зазначив Владислав 
Кондратенко. Кореспондент додав, що на відео, де зафіксовано інцидент, видно, як невідомі 
вступили в сутичку з поліцією. "Справді, вони прийшли, щоб захопити цю будівлю, зі 
зброєю. На відео так само видно, що були й вибухи. За попередньою інформацією, 
постраждали кілька охоронців, і їх госпіталізовано. На місце також прибули представники 
нардепа Максима Микитася. Вони кажуть, що Максим Микитась до цього абсолютно 
жодним чином не причетний, не було абсолютно жодного рейдерського захоплення і що 
люди, які сьогодні є власниками цієї будівлі, отримали її незаконно", – повідомив Владислав 
Кондратенко. Водночас кореспондент не підтвердив, що участь у цій події брав Сергій 
Лещенко. Він зазначив, що на ту мить, коли знімальна група прибула на вул. Пушкінську, 
біля колишнього офісу "Укрбуду" перебували представники нових власників будівлі, 
представники екснардепа Микитася і правоохоронці. Відомо, що курував усім фігурант 
безлічі скандалів із захоплення власності кримінальний авторитет "Лєший" (Сергій 
Лещенко). Зараз група затриманих перебуває в Подільському ізоляторі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами obozrevatel.com 
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У Києві в забудовника забрали землю, бо не  
будував та не платив за неї 

03.11.2020 

Господарський суд Києва прийняв рішення, яким скасував договір 
оренди із забудовником земельної ділянки на столичному масиві Троєщина 
та повернув її територіальній громаді міста. 

Земельна ділянка по вул. Електротехнічній, вартістю понад 42 млн грн. ще у 2005 р. 
була передана товариству в оренду для будівництва, експлуатації та обслуговування 
виробничої бази. Проте, за цей час орендар так і не розпочав будівництво на земельній 
ділянці та систематично не сплачував орендну плату. Вказане свідчить не лише про 
відсутність у нього наміру забудови землі, а про порушення ним передбачених договором 
оренди умов та вимог земельного законодавства. «Внаслідок зазначених порушень 
територіальна громада позбавлена можливості ефективного використання землі та 
належного регулювання відносин у сфері розвитку соціальної інфраструктури міста», - 
вважають у прокуратурі. Враховуюче викладене, прокуратура заявила позов до суду про 
розірвання договору оренди та зобов’язання відповідача повернути земельну ділянку 
територіальній громаді міста Києва. Суд його задовільнив. 

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

 
Столична прокуратура повернула громаді землю на  

Трухановому острові вартістю 25 млн грн 
04.11.2020 

Рішенням Господарського суду міста Києва в повному обсязі 
задоволено позов Київської прокуратури про повернення територіальній 
громаді земельної ділянки на Трухановому острові вартістю 25 млн грн.  

Так, прокуратура встановила факт незаконного зайняття та використання 
юридичною особою земельної ділянки комунальної форми власності без відповідних 
правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору 
тощо). На земельній ділянці площею 1, 16 га встановлений паркан та розміщено низку 
будівель та споруд. Спеціалісти органів місцевого самоврядування на територію ділянки не 
допускалися, доступ до неї обмежений. У зв’язку з цим, прокуратура столиці у 2019 році 
звернулась до господарського суду міста з позовною заявою про зобов’язання відповідача 
повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши її від 
розміщеного майна.  

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

 
В Киеве начали проводить земельные торги.  

Первый доход – 3,4 млн грн 
26.11.2020 

В столице состоялся первый аукцион по продаже коммунальной 
земли. За 3,44 млн грн продан участок площадью 0,18 га в Голосеевском 
районе, на ул. Академика Заболотного, 160-Б. 

Киевский горсовет ранее принял решение о продаже на торгах еще трех участков, 
расположенных по адресам: ул. Жулянская, 7 в Голосеевском районе; ул. Жулянская, 7-А в 
Голосеевском районе; пер. Рощинский, 2 в Соломенском районе. Департамент завершает 
подготовку указанных лотов для проведения торгов. Их общая начальная цена составляет 
около 13 млн грн. Также еще 51 проект решений находится на рассмотрении Киевского 
городского совета. Общая площадь этих участков – 21,61 га, ожидаемые поступления – не 
менее 700 млн грн. Решение по этим участкам должен принять новый состав горсовета, 
избранный на недавних выборах. Напомним, по результатам местных выборов, в Киевсовет 
прошли семь партий: "Европейская солидарность", "Удар", "Единство", ОПЗЖ, "Слуга 
народа", "Батькивщина" и "Голос". 

Читать полностью >>> 
По материалам focus.ua 
 

 
 ЖИТЛОВА & СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
 

 
 

Concorde Capital инвестирует еще более $25 млн в три проекта  
загородной недвижимости под Киевом 

05.11.2020 

Глава инвестиционной группы Concorde Capital Игорь Мазепа 
сообщил о выходе на рынок проекта коттеджного поселка и гостиницы в 
загородном комплексе Shelest и строительстве второй очереди Goodlife 
Park в Вышгородском районе Киевской области. 

Уточняется, что на данном этапе на реализацию проектов планируется направить 
более $25 млн, а общая сумма инвестиций в них с учетом предыдущих вложений превысит 
$60-65 млн. "Раньше основная ставка была на рост потребления, поэтому мы 
инвестировали в производство картона и цемента, сейчас мы ставим на деурбанизацию и 
загородную недвижимость. На выходе еще как минимум три проекта, аналогичных по 
масштабу Goodlife и Shelest", – рассказал Мазепа в интервью агентству "Интерфакс-
Украина". Так, группа инвестирует порядка $10 млн в проект коттеджного поселка Shelest, 
расположенного рядом с загородным комплексом Shelest под Киевом. Площадь жилья в 
проекте составит 10 тыс. кв. м. Кроме того, непосредственно на территории комплекса 
Shelest продолжается строительство его гостиничной части на 100 номеров, включающей 
SPA. Инвестиции в проект отеля составляют $15 млн. "Итого Shelest потянет на $30-35 млн с 
учетом предыдущих вложений", – уточнил Мазепа. Стартовало также строительство второй 
очереди в элитном коттеджном городке Goodlife Park. Проектом предусмотрено 
строительство 30 коттеджей и дополнительной инфраструктуры. По словам Мазепы, общая 
сумма инвестиций в Goodlife Park составляет $35 млн. "Помимо этого, рассматриваем пару 
аналогичных проектов в других направлениях, и для них будем искать соинвесторов. 
Соответственно, ожидаем приличный возврат инвестиций", – добавил он. Как объяснил 
Мазепа, тренд на деурбанизацию и карантинные ограничения значительно повысили спрос 
на загородную недвижимость, что стимулировало рост арендных ставок и цен. "Мы 
наблюдаем "бум" на рынке загородной недвижимости: арендные ставки выросли в полтора 
раза, особенно в сегменте "премиум", есть случаи, когда в два раза. Просто разобрали все 
приличное, что можно было арендовать. И это, конечно же, влияет на продажи новой 
загородной недвижимости. Если арендные ставки растут, то цены на недвижимость тоже 
растут. А вместе с этим растет и покупательская активность – это то, что мы видим 
последние девять месяцев. Это касается и Goodlife, и Shelest, а также многих других 
загородных историй - там все "шоколад": начал появляться новый спрос, которого мы до 
сих пор не видели и на который не рассчитывали", – рассказал он. Как сообщалось со 
ссылкой на Мазепу, строительство ресторанно-гостиничного комплекса Shelest под Киевом 
планируется завершить до 2021 года. Согласно информации на сайте комплекса, дома под 
аренду на его территории уже открыты для бронирования. Коттеджный городок премиум-
класса Goodlife Park введен в 2013 году. …. 

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

 
 

Войцеховського під варту: суд дозволив заарештувати  
кандального забудовника 

13.11.2020 

Печерський райсуд Києва постановив заарештувати главу корпорації 
Укогруп Анатолія Войцеховського, який оголошений в розшук через підозру 
в організації понад 40 незаконних будівництв у столиці. 

Як повідомляють "Наші гроші", згідно постанови Печерського райсуду Києва від 27 
жовтня, після затримання Войцеховського мають доставити в суд, де не пізніше 48 годин 
буде розглянуто питання про укладення його під варту. Нагадаємо, про підозру в 
організації понад 40 незаконних будівництв на самозахоплених ділянках в столиці 
Войцеховському оголосили 21 травня 2020 р. Його викликали на допити, які він 
проігнорував. На думку слідства, підозрюваний втік до Польщі, використовуючи 
документи, що дають йому право постійного проживання в цій країні. У свою чергу 
прикордонники розповіли, що Войцеховський перетнув кордон 7 березня через 
пропускний пункт "Рава-Руська". У підсумку 25 травня забудовника оголосили в розшук, а 
27 травня суд видав дозвіл на його затримання. 28 вересня Войцеховський був оголошений 
в міжнародний розшук. У той же день слідчий звернувся до суду з клопотанням про 
обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Але слідчий 
суддя Печерського районного суду відмовився це робити, через те, що в клопотанні 
відсутня будь-яка інформація про міжнародний розшук. Крім того, суду не надали 
інформацію про перетин Войцеховским кордону в вказаний вище час. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nerukhomi.ua  

 
Мінрегіон розробив законопроєкт щодо комплексної  

реконструкції кварталів застарілого житла 
23.11.2020 

Міністерство розвитку громад та територій розробило новий проєкт 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комплексну 
реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду».  

Цей законопроєкт покликаний врегулювати питання реконструкції застарілого 
житлового фонду в Україні. Зокрема, у проєкті закону визначається алгоритм прийняття 
рішення про реконструкцію застарілого житлового фонду, розширюється перелік джерел 
фінансування проєктів реконструкції (серед іншого, фонди фінансування реконструкції, 
утворені органами місцевого самоврядування). Також передбачається, що реконструкції 
підлягатимуть багатоквартирні будинки, об’єкти інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури, розташовані в межах кварталу застарілого житлового фонду. Заходами 
комплексної реконструкції кварталів визначається: реконструкція багатоквартирного 
будинку в межах кварталу (мікрорайону); модернізація багатоквартирних будинків в межах 
кварталу (мікрорайону); знесення багатоквартирних будинків в межах кварталу 
(мікрорайону) з подальшим новим будівництвом об’єктів; реконструкція об’єктів 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, розташованих в межах кварталу 
(мікрорайону). Спосіб реалізації цих заходів обиратиметься на підставі, зокрема, програм 
реконструкції, які розроблятимуться з урахуванням результатів технічного обстеження 
будівель і споруд, їх енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. … 
За матеріалами me3.com.ua 

 
ПрАТ "Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Харківський"  

і "Гармонія" корпорації "Укрбуд" 
11.12.2020 

ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" ввело в експлуатацію 
житлові комплекси (ЖК) "Харківський" і "Гармонія". Про це повідомив 
президент компанії Ігор Кушнір. 

"ЖК "Харківський" і "Гармонія" введено в експлуатацію! З огляду на те, що в одному 
з комплексів люди живуть уже не перший рік, а інвестори іншого досить довго очікують, 
можна вважати це маленькою перемогою", - написав він у Facebook. Загалом "Київміськбуд" 
взяв на баланс 16 об'єктів корпорації "Укрбуд", з яких п'ять уже введено в експлуатацію. 
Так, "Київміськбуд" у 2020 році ввів ЖК "Сонячна Рів'єра", "Новомостицький", "Пектораль", 
"Харківський" і "Гармонія". ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної 
комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її 
статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу 
ХК входять 40 АТ, в яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 
підприємство на правах асоційованого члена. Основним акціонером ПрАТ "ХК 
"Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку 
(НКЦПФР), на березень-2020 була Київська міська рада (80%). Зареєстрований капітал 
ПрАТ "ХК "Київміськбуд" становить 16,535 млн грн. 

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

 
Пов’язана зі Столаром компанія замість банку «Аркада»  

стала новим управителем ЖК «Патріотика» 
18.12.2020 

Господарський суд м. Києва змінив управителя Фонду фінансування 
будівництва ЖК «Патріотика» з банку «Аркада» на нового управителя – ТОВ 
«Фінансова компанія «Гарант Капітал». Про це свідчить рішення від 25 
листопада. 

Суд зобов’язав банк «Аркада» передати новому управителю майно, що перебуває у 
довірчій власності управителя Фонду фінансування будівництва «Патріотик», в тому числі 
кошти та документи. Як встановив суд, довірителів, з якими банк «Аркада» уклав договори 
про участь у Фонді фінансування будівництва, є більше шести тисяч. Банк «Аркада» уклав 
договір з ТОВ «Аркада-Будівництво», за яким останнє як забудовник зобов’язалося 
побудувати житлові будинки і передати довірителям закріплені за ними об’єкти 
інвестування (квартири). У свою чергу банк «Аркада» повинен був своєчасно здійснювати 
фінансування будівництва. З метою виконання умов договору із забудовником був 
створений Фонд фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ 
«Будеволюція». Саме в цей фонд довірителі перераховували гроші, які мали йти на 
будівництво ЖК «Патріотика» між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною та мкрн. 1, 2, 2а, 
3, 4, 5, 6 ж/м Осокорки-Центральні у Дарницькому районі Києва. У вересні 2020 р. в 
«Аркади» було відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. У зв’язку 
із цим довірителі Фонду – Фермерське господарство «Святослав», ТОВ «Оформитель» і Мале 
приватне підприємство Фірма «Ерідон» – звернулися до суду з вимогою змінити 
управителя Фонду. Суд дійшов висновку, що банк «Аркада» не відповідає вимогам до 
Управителя Фонду фінансування будівництва, не може здійснювати повноваження 
управителя та відповідно не може виконувати взяті на себе зобов’язання. Разом з тим, 
зазначив суд, припинення банком управління Фондом фінансування будівництва не дає 
змогу залучати кошти від інших довірителів – інвесторів будівництва для продовження 
будівництва, що позбавляє існуючих довірителів права отримання квартир відповідно до 
укладених договорів. Також суд дійшов висновку, що ТОВ «Фінансова компанія «Гарант 
Капітал» відповідає вимогам щодо Управителя Фонду фінансування будівництва. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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 КОМЕРЦІЙНА 
 БФКК 

Три примера удачной реновации зданий в Киеве:  
Арсенал, Roshen и резиновая фабрика 

20.11.2020 

Киев, как и другие быстро развивающиеся города мира, все активней 
осваивает промзоны и заброшенные территории. Промышленные гиганты, 
пришедшие в упадок, превращают в коворкинги, парки и бизнес-центры. 

 

Вместе с девелоперской компанией UDP мы уже рассказывали о впечатляющих 
примерах реновации старых зданий и целых районов в мире. Теперь разбираем истории 
трех бывших промышленных объектов в Киеве, на месте которых выросли креативные и 
бизнес-пространства. 
 

Киевский Арсенал. Промзона завода "Арсенал" долгое время была закрыта – с 
середины ХVIII века здесь были военные казармы, а с ХIХ-го – цеха завода, вход на 
территорию которого был ограничен. Начиная с 2017 года, "Арсенал" переживает второе 
рождение. Девелоперская компания UDP и строительная компания A Development 
отреставрировали здесь несколько корпусов, разместив в них коворкинги, рестораны и 
образовательный хаб. Территория, где раньше размещались производственные цеха, 
превратилась в публичное пространство A-station, доступное для всех горожан. Мастерские 
"Киевского Арсенала" были основаны в 1764 году, здесь производили оружие, в том числе и 
артиллерийское. В середине XIX века Арсенал расширили сооружениями по улице 
Московской. Построенные в "кирпичном" стиле с элементами модерна, они представляли 
собой яркий пример Киевской школы архитектуры. В Советское время здания бессистемно 
перестраивались – многие декоративные элементы уничтожили, аутентичные окна и 
двери заменили типовыми решениями, проемы закладывали, перекраивали планировку 
помещений, инженерные сети прокладывали через арки. А по периметру здания обросли 
пристройками. В 90-х территория "Арсенала" постепенно начала приходить в упадок, а в 
2000-х памятники национального значения и вовсе стали разрушаться. Реновация 
"Арсенала" — это совместный проект девелоперской компании UDP и A Development. 
"Перед нами была интересная задача – не только превратить промзону в городское 
публичное пространство, но и проявить деликатное отношение к памятникам 
архитектуры", – говорит СЕО AVG Group Андрей Войтко. Первым отреставрированным 
объектом на территории завода стал корпус №5 по улице Московской, 8. В нем разместился 
фуд холл Kyiv Food Market ресторатора Алекса Купера. Архитекторы восстановили 
исторический вид здания, адаптировав его под современные условия – усилили несущие 
конструкции, заменили кровлю, провели новые коммуникации. Проект реновации 
согласовывали с КГГА и киевскими историками – они, например, рекомендовали не 
утеплять здание снаружи, не обкладывать плиткой и не надстраивать этажи. Дизайн 
интерьера разработала команда Balbek bureau. Под крышей Kyiv Food Market разместили 26 
заведений, зал на 550 посадочных мест, открытую кухню и концертную площадку. Вскоре 
рядом с Kyiv Food Market, также в помещениях Арсенала, открылся еще один ресторан 
Купера "Молодость", а в соседних корпусах – еще три заведения группы Tarantino Family: 
"Хачапури и вино", "Одесса-Мама" и "Буффалино". Вслед за ресторанами на территории 
бывшей промзоны появился большой коворкинг Creative States. Его разместили в бывшем 
корпусе №7, известном как "Ковальская мастерская". Трехэтажное здание площадью 4200 
кв.м превратили в рабочее пространство на 700 мест. Здесь 70 офисных помещений, 
двухэтажные бизнес-сьюты премиум-класса, 22 переговорные комнаты и скайп-комнаты. А 
еще кухни, детские, душевые и даже спальные капсулы. Посреди пространства растет 
гигантское дерево – 20-летний фикус из голландского заповедника. Как и в случае с Kyiv 
Food Market, архитекторы, работавшие над проектом Creative States, буквально спасали 
здание от разрушения. "Ковальскую мастерскую" построили в 1914-1915 гг. по проекту 
военного инженера Флейшера. Позже зданию присвоили статус памятника архитектуры и 
градостроительства местного значения. Несмотря на это, его частично перестраивали и 
достраивали под нужды производства, не заботясь о сохранении исторического вида. Часть 
декоративных элементов была повреждена или уничтожена, аутентичные окна и двери 
заменили на обычные советские, кирпичные стены находились в критическом состоянии, а 
кровля и все инженерные сети были непригодными для использования, рассказывает 
коммерческий директор A Development Дарья Кухаренко. 

 

Кондитерская фабрика Roshen. История Киевской кондитерской фабрики 
началась в 1886 году. Купец Валентин Ефимов открыл небольшой цех недалеко от 
Демеевского сахарорафинадного завода. "Демеевская паровая фабрика шоколада и конфет" 
производила шоколад, драже, карамель, мармелад, пастилу, варенье, пряники, чайное 
печенье. В следующие 20 лет производство расширили, фабрика стала известна далеко за 
пределами Киева, ее сладости получали высокие награды на выставках в Европе. В 
советские времена предприятие национализировали и переименовали в фабрику имени 
Карла Маркса. В 1956 году фабрика выпустила знаменитый Киевский торт, который стал 
одним из символов Киева. По легенде, рецептуру разработали случайно: бригада 
кондитеров подготовила для бисквита партию яичного белка, но забыла вовремя спрятать 
ее в холодильник. Следующая смена решила соорудить торт из того, что получилось – 
хрустящие коржи из затвердевшей пены украсили кремом, добавили орехи. Так и родился 
"Киевский торт", рецептура которого с тех пор практически не изменилась. В 1996 году 
завод вошел в состав корпорации Roshen, а в 2014 году руководство приняло решение 
перенести часть производственных мощностей в Винницу и Борисполь. В промзоне на 
Демеевке решили оставить часть производственных помещений, в одном из корпусов – 
офис компании. А в пустые промышленные здания фабрики – вдохнуть новую жизнь. На 
территории бывшей промзоны начали создавать общественное пространство Roshen Plaza. 
Здесь обустроили парк, зону отдыха, в планах – открытие зоны коворкингов. Зимой на 
площади функционирует новогодний городок ROSHEN Winter Village. Здесь заливают 
огромный открытый каток, устанавливают елку и организовывают рождественскую 
ярмарку. Вокруг катка размещают киоски со стрит-фудом. Проект парка с фонтаном и 
катком разработало ландшафтное бюро InSitu из Лиона. Адаптацию проекта выполнило 
киевское бюро AER. Одной из целей проекта было сделать территорию бывшей фабрики 
открытой для посетителей. Отреставрировали и здания фабрики, переосмыслив их 
функции. За ревитализацию корпусов и дизайн помещений отвечало киевское 
архитектурное бюро maas. "За годы промышленного производства здания фабрики 
обросли техническими пристройками, которые теперь не имели ни функциональной, ни 
исторической ценности, поэтому их решили снести. Мы очистили фасад от накопленной 
годами штукатурки и краски, и таким образом вернули ему первоначальный вид", – 
говорят архитекторы. В 2018 году компания создала специальную экскурсионную 
программу "Шоколадная фабрика Roshen". Один из производственных цехов оборудовали 
для показа работы шоколадной линии. В другом здании разместили новый офис Roshen – 
"кабинетный" принцип зонирования пространства заменили на open space. Современные 
перегородки, мебель и другие элементы интерьера смонтировали в офисе по принципу 
лего. Для того, чтобы подчеркнуть историю помещения, для облицовки некоторых стен 
использовали дореволюционный кирпич. Также в помещениях сохранили бетонные 
колонны и балки на потолках. Чтобы не вмешиваться в устоявшуюся конструкцию дома, 
для соединения этажей архитекторы установили два лестничных блока со двора. На одной 
из стен фабрики появилась работа американской стрит-арт-художницы Lady Pink. В 2020 
году публичное пространство расширили – компания благоустроила территорию напротив 
фасада Roshen Plaza и отремонтировала два пешеходных перехода на проспекте Науки. 
Здесь появилась зона отдыха под кровлей, а на площади открыли динамический фонтан, 
струи которого поднимаются вверх на 3 метра. На площади устраивают дневные и 
вечерние свето-музыкальным шоу с маппингом на фасад здания. За проект ревитализации 

части фабрики Roshen работу maas получил "бронзу" на престижном архитектурном 
конкурсе International Design Awards (IDA). 

 

Киевская резиновая фабрика. Киевский завод резиновых и латексных изделий в 
Голосеевском районе основали в 1956 году. Здесь выпускали детали для автомобильной, 
сельскохозяйственной и бытовой техники, а также детские игрушки. На территории было 
пять производственных участков: транспортный, электроучасток, ремонтно-механический 
цех, паросиловое хозяйство, три склада и лаборатория. В 2000-х фабрика пришла в упадок, 
и суд вернул ее территорию городу за неуплату аренды. Позже ее выставили на торги, и в 
начале 2016 года заброшенную промзону выкупила девелоперская компания FORUM, 
которая уже 18 лет занимается трансформацией промышленных территорий. Среди ее 
проектов – превращение бывших промышленных цехов Киевской обувной фабрики на 
улице Пимоненко в бизнес-центр FORUM. Проект ревитализации разработали архитекторы 
из SYNECTIC A – Виктор Герасименко, Дмитрий Петрук и Богдан Рохманийко. 
Неработающую фабрику решили превратить в современный офисный кампус по типу 
известных американских корпоративных и студенческих городков. Архитекторы при этом 
хотели сохранить самобытность места, адаптировав его под нужды будущих резидентов. На 
территории общей площадью более 30 000 кв. м реконструировали все здания и построили 
несколько новых сооружений на месте старых, обустроили тротуары и публичные 
пространства, почти все входные группы и заезды. Кроме офисных помещений, на 
территории City Garden есть фитнес-клуб, рестораны, кафе, большой крытый паркинг, 
беседки для отдыха, качели, гамаки, амфитеатр с подушками, сад, газон размером с 
футбольное поле и много зеленых насаждений. Здесь также озеленили крыши зданий и 
обустроили на них террасы. Территория функционирует по принципу публичного 
пространства – любой горожанин может свободно пользоваться всеми публичными 
местами в бизнес-центре. "Здесь будет максимально зеленая территория. К вопросу 
озеленения мы подошли избирательно: покупали растения, которые создадут эффект 
джунглей и подбирали такие виды, чтобы по мере цветения приятно пахли (жасмин, липа). 
Эта эргономика важна... Территория, кофейня, скверы — эти зоны должны быть 
максимально эстетичными. Тогда человеку не хочется уходить", – говорит идейная 
вдохновительница Forum Group Ирина Школьник. В будущем на одной из крыш планируют 
открыть мультикорт – открытые баскетбольные и теннисные корты. А на территории City 
Garden появится апероль-бар и площадка для фестивалеи? и спортивных ивентов на 
открытом воздухе. 
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UDP відкрила новий бізнес-кампус  
B11 в UNIT.City 

04.11.2020 

Девелоперська компанія UDP, мажоритарним акціонером якої є 
холдингова компанія UFuture, ввела в експлуатацію бізнес-кампус B11 в 
інноваційному парку UNIT.City. Інвестиції в будівництво склали 200 млн грн. 

Новий В11 — це п’ята за рахунком у парку семиповерхова офісна будівля класу А 
площею 6 тис. кв.м із терасою на останньому поверсі. Тут зможуть розміститися і 
працювати близько 20 компаній — резидентів UNIT.City. Із відкриттям кампусу загальна 
площа офісних будівель в UNIT.City становитиме 50 тис. кв. м. За аналогією інших бізнес-
кампусів в UNIT.City, В11 запроєктований і побудований за “зеленими” стандартами 
американської системи LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Офісні будівлі 
в UNIT.City енергоефективні, а матеріали, використані при їх будівництві, екологічні – 
завдяки цьому вплив на навколишнє середовище зведено до мінімуму. Нагадаємо, ПБГ 
«Ковальська» та UFuture оголосили про співпрацю та розпочали будівництво нових бізнес-
кампусів на території UNIT.City. Команда «Ковальської» бере на себе будівництво кластеру, 
куди, зокрема, увійдуть п’ять бізнес-кампусів загальною площею 70 тис. кв. м. Інвестиції в 
розвиток інноваційного парку з боку промислово-будівельної групи складають понад $70 
млн. Очікуваний термін реалізації проєкту — чотири роки. 

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

 
На ринку офісів Києва наприкінці 2020-2021 років  

очікується вихід 15 бізнес-центрів 
23.11.2020 

До відкриття наприкінці 2020-2021 років заявлено 15 бізнес-
центрів (БЦ) загальною орендною площею майже 400 тис. кв. м. Про це 
йдеться у звіті NAI Ukraine, передає interfax.com.ua 

"На різних стадіях будівельної готовності перебувають і анонсовані до відкриття у 
2020-2021 рр. 15 бізнес-центрів загальною GLA майже 400 тис. кв. м. Загалом на ринку 
заявлено понад 90 проектів сумарною GLA більш як 1,9 млн кв. м", - повідомляє компанія. 
Серед заявлених до відкриття проектів класу "А" в компанії називають БЦ на вул. 
Короленківській, 4 (18 тис. кв. м), ITT Plaza (88,6 тис. кв. м), Sky Towers (77,3 тис. кв. м), 
Arsenal Plaza (7,8 тис. кв. м), Lavrskiy (21,6 тис. кв. м). У класі "В" очікується добудова двох 
корпусів БЦ Eleven (20 тис. кв. м), Magnet (33 тис. кв. м), офісний центр на Жилянській (25 
тис. кв. м), "Платформа" (15 тис. кв. м), 10F (19,3 тис. кв. м) тощо. За даними NAI, 
підвищений попит на офіси до локдауну стимулював розвиток проектів реконструкції 
будівель в офісні центри, особливо в прицентральних районах Правого берега столиці. 
Цьому також сприяв брак майданчиків для нових проектів у центрі Києва. "В офісних 
орендарів залишається інтерес до центрального розташування в силу його зручності та 
інфраструктури, водночас у силу щільності забудови тут не так багато майданчиків для 
розвитку нових офісних проектів, що формує затребуваність на такі площі", - зазначають у 
компанії. Крім того, заявлені до відкриття об'єкти у 2020 році частково зміщують терміни 
здачі через карантинні обмеження, спостерігається зростання вакантності. Згідно з 
прогнозами NAI, у такій ситуації нова пропозиція суттєво перевищуватиме попит, що 
спричинить подальше відтермінування реалізації запланованих на 2021 рік проектів. NAI 
Ukraine створено у 2016 році, є українським представництвом мережі консалтингових 
компаній у сфері комерційної нерухомості NAI Global. NAI Global володіє більше ніж 400 
офісами у 55 країнах світу з 7 тис. співробітників. Щорічний обсяг угод компанії становить 
понад $45 млрд. В управлінні компанії перебувають більше ніж 38 млн кв. м. Є дочірнім 
підприємством компанії C-III Capital Partners, яка управляє майже $150 млрд. 

Читати повністю >>> 
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Київський ТРЦ Lavina Mall за 9 місяців 2020 року  
отримав 250 млн грн збитків 

02.11.2020 

ТОВ “ТРЦ Лавина” в січні-вересні 2020 року одержало 248 млн грн 
чистого збитку проти прибутку в розмірі 116,2 млн грн за аналогічний 
період 2019 року. Про це повідомляє rau.ua 

Відповідно до фінансової звітності компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, 
виручка ТРЦ Лавина скоротилася на 17,8% – до 520 млн грн, пише портал БізнесЦензор. У 
той же час валовий прибуток за звітний період зріс на 7,8% і склав 307,7 млн грн, при цьому 
фінрезультат від операційної діяльності склав 20,2 млн грн збитку проти прибутку в 
минулому році. Непокритий збиток ТОВ “ТРЦ Лавина” збільшився майже втричі – до 375,6 
млн грн. Довгострокові зобов’язання компанії зросли на 47,2%, до 2,37 млрд грн, поточні – 
зросли на 19,8%, до 2,35 млрд грн. Активи підприємства зросли на 21,5% – до 5,1 млрд грн. 
ТОВ «ТРЦ Лавина» створено в 2013 році. Основною діяльністю є здача в оренду і 
експлуатацію власного та орендованого майна. Згідно з даними Єдиного держреєстру 
юросіб та фізосіб-підприємців, єдиним учасником ТОВ «ТРЦ Лавина» на листопад 2020 року 
виступає компанія Іксорія Бізнес Лімітед. Кінцевим бенефіціаром вказано Томса Пер 
Андреса (Швеція), тоді як станом на третій квартал 2017 року бенефіціаром був Вагіф Алієв. 
Статутний капітал ТОВ становить 359 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Обороты торгово-развлекательных центров Киева  

за карантин упали на 70% 
10.11.2020 

Обороты киевских ТРЦ в период карантина упали на 70%, рассказал 
Александр Черницкий, глава правления группы Mandarin Plaza, 
управляющей ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. 

Украинские девелоперы сегодня не знают, где взять деньги, чтобы перекрыть 
убытки работающих. Ритейлеры сдают позиции, а киевляне не спешат в торгово-
развлекательные центры. Все надежды — на новогодние празники. Один из крупнейших 
ТРЦ в Украине "Lavina Mall" отчитался о 248 млн грн убытков за первые три квартала. За 
тот же период прошлого года чистая прибыль компании составила 116 млн грн. В 
непростой коронавирусный год ему пришлось почти вдвое увеличить кредитный портфель 
до 2,37 млрд грн. 2020 год для ТРЦ начинался благополучно. По уровню насыщенности 
торговыми площадями на 1000 жителей Киев обогнал главные торговые столицы СНГ 
(619,9 м2) — Москву, Санкт-Петербург, Софию, и ряд городов Восточной Европы, 
рассказывает Константин Олейник, руководитель департамента стратегического 
консалтинга Украинской торговой гильдии. В марте 2020-го, с появлением COVID-19 и 
введением жесткого карантина, все изменилось. Сейчас ТРЦ оказались перед фактом — 
рынок не может поглотить объем предложения, клиенты не спешат в магазины, а 
арендодатели не могут платить за аренду. ТРЦ недополучили более 5-7 млрд грн арендных 
платежей. А магазины, работающие в офлайне, просели в товарообороте на более чем 40-55 
млрд грн, рассказывает Артем Шлапак, руководитель клуба торговых центров Malls Club, 
объединяющего управленцев более 30 ТРЦ, среди которых киевские Ocean Plaza, Gulliver, 
ЦУМ, Retroville и другие. 

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

 
Киевский ТЦ Globus оспорил в суде  

начисление 300 млн налогов 
20.11.2020 

Торговый центр Globus на Майдане независимости в Киеве оспорил в 
суде начисление налоговыми органами налога на добавленную стоимость и 
налога на прибыль на сумму 300 млн грн, включая штрафы. 

"В Шестом апелляционном административном суде юристы "Астерс" опровергли 
доводы налоговых органов, которые заявляли, что компания должна была признавать 
доход от дисконтирования платежей по кредитному договору и проводить амортизацию 
дисконта, а также сторнировать НДС-кредит, полученный компанией в связи с 
приобретением рекламных услуг", – сказано в пресс-релизе юридической компании 
"Астерс", представляющей интересы ТЦ Globus. В итоге суд удовлетворил апелляцию ТЦ и 
отменил решение суда первой инстанции, принятое в пользу налоговых органов. ТЦ Globus 
введен в эксплуатацию в 2001 году. Его общая площадь составляет 35,4 тыс. кв. м, торговая 
– 18,58 тыс. кв. м. 100% центра принадлежит London & Regional Properties. 

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

 
Глава Concorde Capital купил торговые центры  

"Амстор" за 456 миллионов  
15.12.2020 

В системе "Прозорро" состоялся аукцион по продаже нескольких 
торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети 
"Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, 
Бердянске, Одессе. 

Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера 
Девелопмент" (конечный бенефициар - основатель и глава компании Concorde Capital 
Игорь Мазепа). Стартовая цена лота составляла 283,5 млн грн. Продажа соответствующих 
объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор". Эта структура 
была признана банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 23 июля 
2019 г. Сам Игорь Мазепа отметил, что купленные Concorde Capital активы могут стоить 
более чем вдвое дороже. "Нет ничего удивительного, что "Конкорд" входит в ту или иную 
инвестицию – наша работа находить потенциально привлекательные объекты или 
бизнесы и дальше либо развивать их, либо продавать. Если говорить об этой инвестиции, 
то логично, что то, что потенциально может стоить $40 млн, мы купили за $16 млн. В 
сегодняшней рыночной ситуации мы видим большую перспективу в работе с 
недооцененными активами", – прокомментировал Мазепа покупку агентству Интерфакс-
Украина. В свою очередь в пресс-службе "Укрэксимбанка" уточнили, что имущество было 
продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" 
на сумму около 2 млрд грн. В лот вошли здания общественно-торговых центров и торговое 
оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, 
а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе. Торговые площадки сети состоят из 
магазинов формата "гипер-" и "супермаркет", "торговый центр", Cash & Carry и т.п., 
рассчитанные на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для 
продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного 
производства на фудкорт, а также для проведения развлекательных мероприятий. Как 
писал БизнесЦензор, ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области признал 
банкротом "Торговый дом "Амстор" Вадима Новинского и открыл ликвидационную 
процедуру. "Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как 
компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 
14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной 
Украины. Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.  

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

 

 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 
 

 
 

Dragon Capital купит проблемный участок под  
индустриальный парк возле Львова 

13.11.2020 

АМКУ предоставил Dragon Capital Investments Ltd на приобретение 
доли в уставном капитале ООО "Ситипи Украина", что обеспечит 
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. 

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, по итогам сделки доля Dragon Capital в 
уставном капитале ООО "Ситипи Украина" превысит 50%. Согласно данным реестра юрлиц, 
ООО "Ситипи Украина" является дочерней компанией голландской СТР и собственником 
ООО "Ситипарк Львов", которое в 2015 году получило 23,5 га земли под Львовом для 
строительства индустриального парка. В ноябре 2019 года прокуроры САП вручили мэру 
Львова Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным 
положением в деле о продаже ООО "Ситипарк Львов" участка земли под индустриальный 
парк в 2015 году. По данным следствия, более 23,49 га земель были проданы по договору 
купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований 
действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности, чем был 
нанесен ущерб государству на сумму свыше 93,5 млн грн. Генпрокуратура открыла 
уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом 
в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках 
указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в 
прокуратуру. 27 ноября Высший антикоррупционый суд избрал меру пресечения мэру 
Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн, возложив на него 
еще ряд процессуальных обязанностей. 3 декабря Садовой подал апелляцию на решение 
ВАКС. Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в 
сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-
банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами 
институциональных, корпоративных и частных клиентов. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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У Києві збудують 11 нових транспортних розв’язок:  
що передбачає проєкт Генплану 

04.11.2020 

У проєкті нового Генплану Києва закладено будівництво 11 
транспортних розв’язок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці 
організації. Про це повідомляє портал shotam.info 

Автори документу запевняють, що в ньому «акцентовано увагу на розвитку 
громадського транспорту», і що з часом «саме громадський транспорт відіграватиме 
провідну роль у перевезенні пасажирів». Перелік вулиць, де заплановано будівництво 
багаторівневих транспортних розв’язок: на Харківській площі; на перетині вулиці 
Бориспільської з Харківською трасою; на проспекті Романа Шухевича; на вул. 
Братиславській; на вул. Оноре де Бальзака; на Дарницькій площі; на вул. Привокзальній; 
поблизу станції метро “Чернігівська”; на проспекті Академіка Палладіна; на Великій 
окружній дорозі; на площі Валерія Марченка. В організації додають, що відмовилися від 
будівництва транспортних розв’язок у різних рівнях у центральній частині міста. «Виняток 
становить розв’язка на площі Героїв Великої Вітчизняної війни та передмостова 
правобережна розв’язка на Подільському мостовому переході» — йдеться у повідомленні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами shotam.info 

 
Киевоблавтодор начал разработку проекта пост ройки 

первого участка новой окружной вокруг Киева 
04.11.2020 

Служба автомобильных дорог Киевской области договорилась с 
консорциумом "Мегапроект" (Киев) о разработке проектно-сметной 
документации на строительство участка дороги. 

Речь идет о строительстве участка Большой кольцевой автомобильной дороги 
вокруг Киева от автомодороги "Киев - Чоп" (М-06) до автомобильной дороги "Киев - 
Одесса" (М-05). Данные в системе публичных закупок ProZorro свидетельствуют, что 
строительство должно осуществляться в пределах Васильковского, Киево-Святошинского и 
Макаровского районов Киевской области. Документация должна предусматривать 5 
пусковых комплексов, ориентированная протяженность участка строительства - 35,2 км.  
Срок выполнения работ - до 20 июня 2021 года. Кроме победителя в тендере участвовала 
компании "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" с предложением 22,999 
млн гривен, однако оно было отклонено из-за выявленного несоответствия 
квалификационным критериям. Компания не подала копию дополнения к договору о 
предоставлении аналогичных услуг, что является существенной частью документации. Как 
сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров планирует построить Киевскую 
объездную дорогу в рамках проекта "Большое строительство" до 2025 года. План 
предусматривает сооружение Киевской объездной дороги полукольцом общей 
протяженностью почти 150 км. Она будет иметь шесть участков и сочетать трассы М-07 
"Киев - Ковель", М-06 "Киев - Чоп", М-05 "Киев - Одесса", Н-01 "Киев - Знаменка", Н-08 
"Борисполь - Мариуполь", М-03 "Киев - Харьков" и М-01 "Киев - Чернигов". 

Читать полностью >>> 
По материалам ukranews.com 

 
АМКУ разрешил создать Всеукраинский  

дорожный консорциум 
21.12.2020 

Антимонопольный комитет Украины разрешил создать 
Всеукраинский дорожный консорциум (Киев). Об этом говорится в 
сообщении АМКУ, передает портал biz.censor.net 

Разрешение создать консорциум предоставлено частным предприятиям 
"Автомагистраль" (с.Синяк, Вышгородский р-н, Киевская обл..), "Научно-производственная 
фирма "Мостопроект", ООО "Современная транспортная инфраструктура", "Тринити-
Групп", "Роад Констракшн", "АБЗ-1" (все - Киев), "Луцкая дорожная передвижная 
механизированная колона" (село Большой Омеляник, Луцкий район, Волынская область) и 
дочернему предприятию "Экранбуд" ООО "Экран" (город Стрый, Львовская область). 

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

 

 
 
 
 
 

https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/trts-lavina-mall-za-9-misyatsiv/
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Показники діяльності авіаційної галузі 
України за 11 місяців 2020 р. 

12.12.2020 

Державна авіаційна служба України на своєму сайті опублікувала 
оперативну інформацію щодо основних показників діяльності авіаційної 
галузі за січень – листопад 2020 року. 

Згідно повідомлення, за січень – листопад 2020 року обсяги пасажирських 
перевезень українських авіакомпаній зменшились порівняно з відповідним періодом 
минулого року на 64,8% та склали 4534,1 тис. чол., у т.ч. міжнародні – на 65,5% та склали 
4063,1 тис. чол. Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 63,9% та 
становили 8144,6 тис. чол., у т.ч. у міжнародному сполученні – на 64,8% та становили 7186,7 
тис. чол. Упродовж січня – листопада 2020 року українськими авіакомпаніями виконано 41 
тисячу комерційних рейсів (скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – 
на 57,2%), у т.ч. міжнародних – 32,3 тисяч (скорочення – на 60%). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДАСУ 

 

З держбюджету 2,4 млрд грн підуть на розвиток  
регіональних аеропортів в 2021 р. 

17.12.2020 

У 2021 році Міністерство інфраструктури продовжить роботу з 
модернізації регіональних аеропортів. На їх розвиток буде спрямовано 2,4 
млрд грн, передбачених у новому держбюджеті країни на наступний рік. 

«Схвалений бюджет на 2021 рік дозволить нам продовжити модернізацію 
регіональних аеропортів у наступному році. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд грн 
буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у 
Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового 
летовища на Закарпатті», - повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій на 
спільному брифінгу з головою Укрінфрапроекту Кирилом Хом’яковим на тему: «Розвиток 
аеропортів: будуємо у 2021». Відтак, наразі у Дніпрі завершується етап підготовчих робіт 
вартістю 12 млн грн. На території, де буде нова злітно-посадкова смуга, виконано 
геодезичні вишукування, розроблено траншеї під електромережі та спецзв’язок, 
прокладено комунікації. Такі заходи були необхідні, щоб діюча смуга продовжувала 
функціонувати впродовж усього періоду будівництва. Також до кінця року буде завершено 
процедуру оцінки впливу об’єкта на довкілля. Паралельно будується новий термінальний 
комплекс з піковою пропускною здатністю до 1000 пасажирів на годину. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінІнфраструктури 
 

 
 І ЗОКРЕМА, КОМПАНІЇ: 

Аэропорт "Киев" потерял 71% пассажиро- 
потока с начала года 

11.11.2020 

В октябре Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского 
обслужил 46,1 тыс. пассажиров, что на 79,5% меньше, чем в октябре 2019 
года. Об этом говорится в сообщении аэропорта. 

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 44,2 тыс., на 
внутренних рейсах - 1,9 тыс. пассажиров. Количество рейсов в октябре 2020 года составило 
1151 на прилет и вылет, что на 49,3% меньше аналогичного периода 2019 года, из них 
международных рейсов - 930, внутренних - 221. Наиболее популярные международные 
направления в октябре 2020 года - Варшава (Польша), Дортмунд (Германия), Биллунн 
(Дания) Даламан (Турция), Лондон (Великобритания), Познань (Польша), Вильнюс (Литва), 
внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса. Всего с начала 2020 года, за январь-октябрь 
аэропорт "Киев" обслужил 646,6 тыс. пассажиров, что на 71,1% меньше, чем в январе-
октябре 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 633, 7 
тыс., на внутренних рейсах - 12,9 тыс. пассажиров. Количество рейсов в январе-октябре 
2020 составило 10 951 на прилет и вылет, что на 53,5% меньше аналогичного периода 2019 
года, из них международных рейсов - 8750, внутренних - 2201. Наиболее популярные 
международные направления с начала 2020 года - Варшава (Польша), Минск (Беларусь), 
Вена (Австрия), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Мемминген (Германия), 
Дортмунд (Германия); внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса. 

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

 

Результати роботи Харківського  
аеропорту в жовтні 

11.11.2020 

У жовтні 2020 року пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Харків» 
досяг 53% обсягу від жовтневого показника минулого року. Про це 
повідомляє прес-служба компанії. 

Нова хвиля захворюваності на COVID-19 та закінчення сезону літніх відпусток 
знизила активність наших пасажирів. Усього рейсами скористалося 74,3 тисячі людей. З них 
68 тисяч — міжнародними, 6,3 тисячі — внутрішніми. За весь місяць з аеропорту 
виконалося 403 вильоти, лише на 26% менше торішнього показника. З них 213 
міжнародних і 190 внутрішніх. Кількість внутрішніх рейсів навіть зросла на 23%. 
Найпопулярнішими напрямками стали Анталія, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Київ і Даламан. 
Для українців Туреччина і Єгипет у карантин стали альтернативою туристичним поїздкам 
до Європи. Станом на 6 листопада, ці країни входять до «зеленої зони» розповсюдження 
COVID-19 і не мають жорстких обмежень в’їзду. За 10 місяців 2020 року пасажиропотік 
також склав 53% від торішнього показника. Авіаперельотами скористалися 588,5 тисячі 
людей. До порівняння, у 2019 році цей показник був вищий за мільйон.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами МА «Харків» 

 

Украерорух передав Нацполіції вертодром  
на Черкащині 

23.11.2020 

Украерорух передав "Гелікоптерний майданчик Канів", що знаходився 
на балансі підприємтсва з 2012 року, у власність Національній поліції Про це 
повідомляє Украерорух. 

Вертодром перейшов до Нацполу на безоплатній основі. На його утримання у 2019 р. 
Украерорух виділив 5 млн грн, від початку 2020 року - понад 2,5 мільйона. Як зазначають на 
підприємстві, "передача майна неприбуткового підрозділу відбулась за погодженням із 
Фондом держмайна в рамках оптимізації витрат Украероруху на непрофільні активи". 
Пропускна спроможність об’єкту - 50 пасажирів на годину, допускаються усі типи 
гелікоптерів вагою менше як 13 тисяч кг та за умови відповідності технічним вимогам. 
Перший рейс на майданчику здійснили у 2013 році, відтоді - лише 66 прильотів. Вертодром 
розташований у с. Пекарі Канівського району на Черкащині. 

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

 
 
 
 

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" 
уменьшился на 66% 

08.12.2020 

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь" за январь-
ноябрь 2020 года уменьшился на 66% и составил 4,83 млн чел. Об этом 
сообщает служба новостей портала fixygen.ua 

Как сообщил аэропорт на странице в Facebook во вторник, количество трансферных 
пассажиров сократилось на 85,4% - до 448,74 тыс., количество рейсов - на 57,9%, до 43,275 
тыс. В ноябре-2020 аэропорт обслужил 303,34 тыс. пассажиров (-73,3%), из них 
трансферных – 13,2 тыс. (-93,4%). Количество рейсов в прошедшем месяце составило около 
3,46 тыс. (-58,3%). Отметим, МА "Борисполь" за 10 месяцев 2020 года обслужил 4,53 млн 
пассажиров, что на 65% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Количество трансферных пассажиров за указанный период упало на 84,9% – до 435,54 тыс. 
Количество обслуженных в аэропорту рейсов за то же время сократилось на 57,9% – до 
39,82 тыс. В том числе в октябре аэропорт обслужил 472,54 тыс. пассажиров, что на 67,3% 
меньше показателей октября 2019 года, из них только 17,46 тыс. – трансферных (минус 
84,9%). За октябрь "Борисполь" обслужил 4374 рейсов (минус 56,9%). Как сообщалось, 
ранее гендиректор госпредприятия МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что 
результаты работы аэропорта в январе - сентябре 2020 года позволяют спрогнозировать, 
что по итогам года пассажиропоток в международном аэропорту "Борисполь" сократится 
до уровня 2009 года. Так, по итогам сентября "Борисполь" обслужил 554,49 тыс. 
пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В целом за январь-
сентябрь 2020 года пассажиропоток в аэропорту сократился до 4,06 млн пассажиров, что на 
65% меньше аналогичного периода 2019 года. Как сообщалось, международный аэропорт 
"Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – 
до 15,260 млн чел. Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине 
с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: 
одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его 
территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

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

 
Одесский аэропорт полностью передан  

в частную собственность 
09.12.2020 

Сертификат эксплуатанта международного аэропорта Одесса передан 
Госавиаслужбой от коммунального предприятия к одноименной частной 
компании - ООО "Международный аэропорт Одесса". 

Ранее, несмотря на фактическую передачу Одесского аэропорта частному инвестору, 
Государственная авиационная служба выдавала в период с 2010 по 2019 гг. сертификат 
эксплуатанта коммунальному предприятию "Международный аэропорт Одесса". В конце 
июля 2020 года действие такого сертификата закончилось. Его продлили до 1 декабря. 
Очередную заявку на на получение документа подало уже не КП, а ООО, "Международный 
аэропорт Одесса", которое ее и получило начиная с 1 декабря. Согласно закону, сертификат 
эксплуатанта должны иметь все аэропорты страны. Их выдает Госавиаслужба Украины. 
Этот документ состоит из более 500 страниц. Он обычно готовится несколько месяцев и 
содержит полную информацию обо всех технических службах аэропорта, а также сведения 
о подготовке авиационных специалистов, наличии у них свидетельств об окончании 
специальных курсов и допусков. Основной документ, регламентирующий процедуру 
выдачи сертификата - это "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації 
аеродромів". Один из параграфов этого документа гласит о том, что заявитель должен 
предоставить уполномоченному органу (Госавиаслужбе Украины) документы на землю, на 
которой расположен аэродром. Такая документация должна включать в себя контракты, 
договоры об аренде, разрешения между привлеченными лицами. Земля, на которой 
находится аэропорт, по-прежнему остается в коммунальной собственности Одессы. Землей 
пользуется КП "Международный аэропорт Одесса" и государственная "Дирекция по 
строительству Международного аэропорта Одесса", которая занимается реконструкцией 
аэродрома и завершила недавно строительство новой взлетно-посадочной полосы. 
Решений о передаче участка аэропорта частной компании Одесский горсовет не принимал. 
Следовательно, без такого решения Госавиаслужба просто не имела права оформить 
сертификат, однако это было сделано, что может стать основанием для открытия 
уголовного производства. 

Читать полностью >>> 
По материалам traffic.od.ua 
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Українські авікомпанії звільнили 30%  

співробітників через пандемію 
04.11.2020 

Через пандемію коронавірусу українські авікомпанії звільнили майже 
третину працівників. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій 
сказав в інтерв’ю Укрінформу. 

«Скорочення відбулися — і обслуговуючого персоналу, й льотного складу, стюардес і 
пілотів. В середньому 30% людей звільнено. Вважаю, це найбільші їхні втрати — людей 
готували, в них вкладали. Зараз вони, мабуть, і не зможуть влаштуватися за кордоном — 
поки що дефіцит пропозицій. Та сподіваюся, відновлення світової авіації не за горами, а ми 
будемо вчасно реагувати на це. А поки що й ідею створення національного перевізника 
далеко не ховаємо. Саме в такі часи стає зрозуміло, що важко залежати від когось ззовні, 
власні „крила“ — це стратегія безпеки», — заявив міністр. За його словами, авіакомпанії 
просять про держпідтримку, але ресурсів немає. «Мені прикро, всім би допоміг, але наразі 
проблеми компаній — на плечах їхніх власників. Не втрачаємо надії знайти інструмент 
підтримки, щоб пережили цей турбулентний період пандемії, протрималися до наступного 
літнього сезону», — додав Криклій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

https://avia.gov.ua/pro-nas/statistika/
https://mtu.gov.ua/news/32475.html
https://biz.censor.net/news/3230473/aeroport_kiev_poteryal_71_passajiropotoka_s_nachala_goda
https://hrk.aero/rezultati-roboti-kharkivskogo-aeroportu-v-zhovtni/
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/23/668304/
https://biz.censor.net/news/3229928/aeroport_borispol_otchitalsya_o_padenii_passajiropotoka_na_65
https://biz.censor.net/news/3229928/aeroport_borispol_otchitalsya_o_padenii_passajiropotoka_na_65
http://www.fixygen.ua/news/20201208/passazhiropotok.html
https://traffic.od.ua/news/avia/1231818
https://news.finance.ua/ua/news/-/481567/ukrayinski-avikompaniyi-zvilnyly-30-spivrobitnykiv-cherez-pandemiyu-kryklij
https://avia.gov.ua/pro-nas/pro-sluzhbu/
http://iev.aero/ru/
https://hrk.aero/press-kit/
https://kbp.aero/ru/informaciya-dlya-zmi/
http://www.odessa.aero/ru/iboard
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Офіс Президента співпрацюватиме з  
компанією Коломойського 

06.11.2020 

Управління справами президента уклало дві угоди з авіаційною 
компанією Роза вітрів, яку контролює група «Приват» олігарха Ігоря 
Коломойського – в обхід закупівель на платформі Прозорро.  

Сума домовленості становить 52 млн гривень. Про це повідомили у випуску новин 
“Першого Ділового” телеканалу. За умовами договорів, WindRose буде резервувати для 
відомства літаки і надавати послуги пасажирського повітряного транспорту. Як і торік, ці 
послуги закупили по переговорній процедурі. В Офісі президента кажуть, що таке рішення 
прийнято через брак інших учасників. Зокрема, торги на середньомагістральні перевезення 
скасовували чотири рази, на близько магістральні – три рази поспіль. Слід зазначити, що на 
2020 рік Держуправління справами і Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату 
Кабміну замовили послуги нерегулярних авіаперевезень делегацій на чолі з президентом і 
прем’єр-міністром майже на 68 млн грн. Нагадаємо, що проект Державного бюджету на 
2021 рік опубліковано на сайті Верховної Ради України. Відомо, що видаткова частина на 
обслуговування Президента та його Офісу в 2021 році збільшиться на 39,4% в порівнянні з 
минулим роком. Так, згідно з проектом, сума дорівнює 1 266 795,2 млн гривень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами fbc.ua 

 
На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за  

долгов почти на 40 млн грн 
08.12.2020 

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения 
Украины ("Украэрорух") подало в суд на авиакомпанию SkyUP из-за долгов и 
требует взыскания почти 40 млн гривен. 

В заявлении отмечается, что авиакомпания нарушила взятые на себя обязательств 
по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию №264/1-20 от 
1 января 2020 года и несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за оказанные 
услуги. В частности, истец требует взыскания основного долга в размере 38,5 млн грн, пени 
в размере 653,7 тыс. грн, 3% годовых в размере 120,3 тыс. грн и инфляционные потери в 
размере почти 700 тыс. грн. Отметим, авиакомпания SkyUp в октябре 2020 года перевезла 
130,9 тыс. пассажиров, из которых 114,5 тыс. – чартерами, почти 16,4 тыс. – регулярными 
рейсами. Всего за октябрь было осуществлено 825 рейсов по внутренней и международной 
полетным программам (чартерные – 672 рейса, регулярные – 133). По Украине было 
выполнено 79 рейсов. Авиакомпания также отмечает, что в прошедшем месяце вовремя 
выполнила 91% своих рейсов. Кроме того, в октябре SkyUp перевезла 31 тонну грузов, что 
почти в 2,5 раза больше, чем в сентябре. Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines в 
2019 году выполнила 12,198 тыс. рейсов и перевезла более 1,7 млн пассажиров (доли 
регулярных и чартерных рейсов в общем количестве перевозок были почти одинаковыми). 
В ближайшие пять лет авиаперевозчик хочет увеличить свою долю на рынке украинских 
авиаперевозок до 50%. ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 
2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым 
также принадлежит туроператор JoinUp! В начале 2018 года авиакомпания получила от 
Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который 
выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право 
осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс 
Киев - Шарм-эль-Шейх. 

Читать полностью >>> 
По материалам news.rbc.ua, biz.censor.net 

 
МАУ попросила о помощи президента  

Зеленского 
08.12.2020 

МАУ обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с 
просьбой помочь получить финансирование и отсрочить выплату долгов. Об 
этом сообщает портал avianews.com 

«К сожалению, украинские власти не ввели никаких мер по поддержке авиационной 
отрасли к сегодняшнему дню. МАУ, утратив любую надежду на диалог с органами 
исполнительной власти и профильным министерством, обращается к вам, господин 
президент», - говорится в заявлении авиаперевозчика. МАУ попросила Зеленского 
поручить правительству немедленно разработать программу действий по предоставлению 
ей возвратной финансовой помощь в виде ссуды или стабилизационного кредита для 
выплаты зарплаты работникам. Также авиакомпания ожидает, что Мининфраструктуры с 
Минфином проведут переговоры о рассрочке выплаты долгов МАУ перед 
государственными предприятиями - аэропортом Борисполь и «Украэрорухом». «МАУ, как и 
другие авиаперевозчики Украины, требуют немедленных мер по государственной 
поддержке, которые позволят им выжить до момента возобновления спроса и 
возможностей для выполнения международных авиационных перевозок», — отмечается в 
обращении авиакомпании. По данным МАУ, из-за текущего кризиса на рынке она 
сократила объем перевозок на 85% по сравнению с 2019 годом и уже уволила тысячу 
сотрудников. Сейчас готовится проект о сокращении еще 140 пилотов. … 

Читать полностью >>> 
По материалам avianews.com 

 
Новый украинский лоукостер отложил 

запуск авиарейсов 
20.12.2020 

Новая украинская авиакомпания Bees Airline перенесла запуск рейсов 
на конец января 2021 года и опубликовала первую информацию о своем 
сервисе. Об этом сообщает портал delo.ua 

Как сообщает издание "Крылья" со ссылкой на авиаперевозчика, сейчас лоукостер 
проходит процесс сертификации в Госавиаслужбе Украины. Авиакомпания будет 
базироваться в киевском аэропорту "Жуляны". Вначале Парк Bees Airline будет состоять из 
двух Boeing 737-800 2010 года выпуска, которые ранее летали в МАУ. В их салоне будет 
размещено максимальное число мест — 189. Такую же компоновку использует крупнейший 
европейский лоукост Ryanair. По информации издания, весной 2021 года авиакомпания 
рассчитывает получить еще два авиалайнера такой же модели. "В целом мы ставим 
достаточно амбициозные планы развития собственной маршрутной сети, и вскоре будет 
открыта продажа билетов на первые запланированы маршруты", — заявил гендиректор 
Bees Airline Николай Савостьянов. Свои полеты авиакомпания начнет с чартерных 
маршрутов, после чего откроет регулярные рейсы. Согласно обнародованным данным, Bees 
Airline будет использовать только три тарифа эконом класса. Cамый дешевый тариф Light 
включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета. 
Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 
евро и разницы между тарифами. Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять 
дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро. 
Стандартная норма ручной клади у Bees Airline составляет один предмет с габаритами до 
55х40х23 см и весом до 7 кг. Дополнительно на борт можно будет брать мужскую, женскую 
сумку или ноутбук, пальто или куртку, питание для ребенка и один пакет с товарами Duty 
Free. Дополнительно пассажир сможет провести в салон второе место ручной клади с 
габаритами до 55х40х23 см и весом до 7 кг при оплате сбора 25 евро в аэропорту. … 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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За 11 місяців морські порти обробили понад 145 млн  
тонн вантажів 

04.12.2020 

За підсумками січня-листопада цього року портові оператори у 
морських портах України обробили 145,69 млн тонн вантажів. Це на 1,3 млн 
тонн більше, ніж за аналогічний період 2019-го. 

«Сьогодні наші морські порти докладають неабияких зусиль, щоб в умовах пандемії 
та кризи демонструвати зростання і підтримувати достатній рівень перевалки. За 
підсумками 11 місяців портові оператори обробили понад 145 млн тонн вантажів, з них 
близько 112,5 млн тонн експортних та 2,27 млн тонн каботажних», - повідомив Міністр 
інфраструктури Владислав Криклій. Так, за підсумками звітного періоду перевалка 
експортних вантажів зросла на 3,6%, каботажних – на 22,4%. Найбільше портами було 
оброблено зернових вантажів і руди – 44,2 млн тонн та 40,5 млн тонн відповідно. Разом з 
тим, перевалка руди за 11 місяців цього року зросла на 20,4%, чорних металів – на 9,3%, олії 
– на 6,8%, нафти – у 2,2 раза. Перевалка контейнерів сягнула позначки у 953,6 тис. TEU та 
перевищила минулорічний показник на 4,7%. Лідери за обсягами перевалки серед портів – 
морські торговельні порти «Південний», Миколаїв, Чорноморськ, Одеса та Маріуполь. Разом 
вони обробили 133,65 млн т вантажів, що склало 91,7% від загальних показників обробки. 
Крім цього, за 11 місяців цього року значно збільшився вантажообіг у спеціалізованому 
морському порту «Ольвія».  Загальна вантажопереробка портових операторів в «Ольвії» 
склала 3,65 млн тонн (+34%). 

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

 
 І ЗОКРЕМА, КОМПАНІЇ (ПОРТИ): 

 
Порт «Ніка-Тера» розпочав перевалку  

нафтопродуктів 
06.11.2020 

З жовтня 2020 року «Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА», що 
входить в компанію Group DF, приступив до перевалки нового виду 
наливних вантажів – рідкого бітуму. 

У порту оброблено чотири перших танкера-бітумовозу з Греції та Іспанії. Таким 
чином, порт продовжує успішно розширювати лінійку оброблюваних наливних вантажів. 
Крім бітуму, порт перевалює соняшникову олію. Раніше, порт також обробляв такі наливні 
вантажі, як оцтову кислоту, вінілацетат і стирол-мономер. «Перевалка нафтопродуктів – це 
новий етап у розвитку порту. Ми і далі будемо розширювати номенклатуру оброблюваних 
вантажів. Почавши перевалювати бітум, ми залучаємо в регіон нові інвестиційні проекти. 
Справа в тому, що бітум надходить в Україну в рамках президентської програми «Велике 
будівництво» і призначений для будівництва і ремонту автомобільних доріг в тому числі і 
Миколаївської області», – прокоментував Алім Агакішиєв, начальник порту «МСП НІКА-
ТЕРА». Вантаж перевалюється з танкерів-бітумовозів на спеціалізовані автомобільні і ж/д 
цистерни, призначені для перевезення бітуму. Перевалка здійснюється за допомогою 
установки, яка оснащена трьома наливними станціями, що дозволяють одночасно 
завантажувати 3 бітумовозу, в середньому по 20 хвилин. У 2019 термінал прийняв 410 
суден, перевантаживши 8,637 млн тонн вантажів. Структура вантажообігу виглядала таким 
чином: зернові, зернобобові та олійні вантажі склали понад 5,9 млн тонн або 69% від 
загального обсягу, навалочні – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот і висівки – 772,5 тис. тонн (8,9%), 
наливні – 204, 7 тис. тонн (2,4%). З 2011 року порт «НІКА-ТЕРА» входить в Group DF, 
підприємця Дмитра Фірташа. В порт вкладено більше 1,5 млрд. гривень інвестицій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Group DF 

 
 І ЗОКРЕМА, КОМПАНІЇ (ТЕРМІНАЛИ): 

 
Компания “Аскет Шиппинг” приобрели буксир  

для своих речных барж 
06.11.2020 

Компания “Аскет Шиппинг” приобрела буксир-толкач, который будет 
обеспечивать проводку речных барж компании «Дніпро 101» и «Дніпро 102». 
Об этом пишет usm.media 

По заказу компании, предприятие «Дунайсудоремонт» выполнило капитальный 
ремонт судовой энергетической установки, а также ремонт основных механизмов и систем 
буксира. В конце октября предприятие завершило комплекс ремонтных работ. “Мы прошли 
все проверки и получили разрешительные документы, которые дают возможность начать 
эксплуатацию. Буксир под названием «Аскет» готов обеспечивать рейсы наших двух барж. 
Теперь мы располагаем возможностью собственными мощностями выполнять 
одновременную доставку 8 тыс. тонн грузов одним барже-буксирным составом” – сообщает 
заместитель директора «Аскет Шиппинг» по речной логистике Юлия Заботина. Также она 
уточнила, что в 2020 г. компания расширила технические возможности по обслуживанию 
клиентов через речные терминалы. В частности: введен в эксплуатацию склад на речном 
терминале в Днепре (емкостью единовременного хранения около 3,5 — 4 тыс. тонн), а 
модернизация перегрузочной техники дала возможность увеличить объемы суточной 
погрузки на терминале в Днепре до 1,9 тыс. тонн/сутки. 

Читать полностью >>> 
По материалам usm.media 

 
У Терминала Бориваж Приватбанк  

отсудил 1 млрд грн 
16.11.2020 

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск «ПриватБанка» к 
компании «Агротерминал», как поручителя компании «Бориваж». Компания 
должна будет выплатить банку 1 млрд грн задолженности. 

Согласно судебным материалам, «ПриватБанк» разорвал кредитный договор из-за 
нарушения должником своих обязательств. В то же время, предельный срок возврата займа 
по кредитному соглашению — 03.11.2026 года и, соответственно, срок исполнения 
обязательства по возврату кредита не наступил. Суд решил, что «Приватбанк» правомерно 
воспользовался правом на направление сообщения, чтобы досрочно расторгнуть 
кредитный договор. По данным госреестра, основатель «Агротерминала» — компания 
«Бориваж», бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через 
«Терминал-Южный»), Ангонас Гарофита Николета (через «Амертана Холдингс ЛТД»), 
Эммануэль Флорентина Христиана (через «Энстревио Инвестментс Лимитед»), Арести 
Сеодоро (через «Окталенса Холдингс ЛТД»). Согласно материалу, «Бориваж» и Александр 
Скотник также являются учредителями предприятия «Агротерминал Логистик» (которая 
связана с Игорем Коломойским), которое было поручителем «ПриватБанка» по 
рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации. … 

Читать полностью >>> 
По материалам elevatorist.com 
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Группа терминалов "ТИС" увеличила  
грузооборот на 13,3% 

21.11.2020 

Группа терминалов "ТИС" (TIS) за январь-октябрь 2020 года 
увеличила грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 13,3% - до 30,5 млн тонн. Об этом пишет fixygen.ua 

"Мы гордимся, что команде в этот год удалось не только обеспечить непрерывную 
работу порта, но и нарастить грузооборот. За 10 месяцев этого года ТИС обработал 30,5 млн 
тонн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, 
порт вышел на рекордный грузооборот с января по октябрь за все 26 лет работы", - 
отмечают в компании. В январе-октябре 2021 года группа TIS также увеличила налоговые 
отчисления более чем на 13%, перечислив более 1,2 млрд грн налогов и сборов в 
государственный и местный бюджеты. Как сообщалось, TIS в 2019 году перевалила 33 млн 
тонн грузов, что на 28,4% больше, чем за 2018 год. Группа терминалов "ТИС" - крупнейший 
стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 РІЧКОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 
АО "Украинское Дунайское пароходство" получило  

41,8 млн грн прибыли 
19.11.2020 

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по результатам 
января-сентября 2020 года получило 41,8 млн грн прибыли против 10,3 млн 
грн убытков за аналогичный период 2019 г.  

Чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-сентябре этого года 
составил 491,6 млн грн. "После замены предыдущего неэффективного руководства УДП уже 
который месяц подряд доказывает, что наши компании могут быть успешными, и там где 
есть кризис, там всегда новые возможности для развития... Надеюсь, до конца года эта 
положительная тенденция сохранится", - прокомментировал результаты деятельности 
УДП министр инфраструктуры Владислав Криклий. EBITDA компании за 9 мес. составил 
44,1 млн грн, а рентабельность по этому показателю выросла на 9%. Также УДП уплатило 
25,9 млн грн взносов в государственные целевые фонды и 30,6 млн грн налогов в местные 
бюджеты и других обязательных платежей. За указанный период компания перевезла 
983,8 тыс. тонн грузов, из них 824,1 тыс. тонн - речные перевозки. Пассажирские перевозки 
в этом году флот УДП не совершал. Как сообщалось, УДП по результатам 2019 г. получило 
8,635 млн грн убытков по сравнению с 7,228 млн грн прибыли за 2018 год. Министерство 
инфраструктуры в ноябре 2019 г. назначило исполняющим обязанности председателя 
правления УДП юридического консультанта компании "Астерс" Алексея Хомякова. УДП 
осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот УДП насчитывает около 
400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Німецька HHLA запустила власні контейнерні  
перевезення в Україні 

08.11.2020 

Нова компанія (ТОВ «Українська інтермодальна компанія») анонсує 
залізничні контейнерні перевезення між Одеським портом та важливими 
економічними центрами країни.  

В релізі наголошено, що за останні роки українські порти розвивалися дуже 
динамічно. Минулого року обсяг пропускної спроможності в чорноморському порту Одеса 
зріс на 8,5% до майже 650 000 TEUs. Однак лише 22% контейнерних перевезень 
здійснюється залізницею. Для порівняння, відповідна частка в порту Гамбургу становить 
понад 46 відсотків. З початку жовтня 2020 року UIC пропонує щотижневі відправлення за 
маршрутом Одеса-Тернопіль. У листопаді обіцяють запустити маршрут Одеса-Харків, а 
невдовзі Одеса-Запоріжжя. В компанії наголошують, що Україна має достатньо 
потужностей для більших обсягів. На відміну від маршруту через Білорусь, який є основним 
шляхом між Європою та Китаєм і через це перевантажений. Зауважимо, меморандум між УЗ 
та HHLA International GmbH був підписаний ще влітку цього року. Нагадаємо, раніше в УЗ 
заявляли, що вже на фінальному етапі переговорів про контейнерні перевезення з 
компаніями DHL, PKP Cargo Connect і BTLC Germany. 

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

 

Третій поїзд із Китаю за новим експериментальним  
маршрутом прибув на станцію Київ-Ліски 

13.11.2020 

На столичну станцію Київ-Ліски прибув вже третій поїзд із Китаю, 
який пройшов новим експериментальним маршрутом. Про це повідомляє 
служба новин АТ «Укрзалізниця» 

У його складі було перевезено 41 сорокафутовий контейнер з взуттям, виробами з 
кольорових металів, медичним та фармацевтичним обладнанням, товарами народного 
споживання та іншими  збірними вантажами. Логістика цього маршруту була розроблена 
командою керівника контейнерних перевезень АТ «Укрзалізниця» Едвінса Берзиньша. На 
сьогоднішній день АТ «Укрзалізниця» прийнято вже сімнадцять поїздів з різних куточків 
Китайської народної республіки. Такі поїзди йдуть з Уханя та Дзінаньнаня та везуть по 43 
контейнери з різноманітними вантажами: сульфат магнію, обладнання, алюмінієві рами, 
одноразові шприци, флакони ПЕТ та вироби легкої промисловості. Відстань перевезення, 
що складає понад 9 тис. км територіями чотирьох країн, поїзди долають за 15 діб. АТ «УЗ» і 
надалі планує приймати поїзди з Китаю за новою логістичною схемою із подальшим 
збільшенням їхньої періодичності. Впровадження нових логістичних схем транспортування 
вантажів дозволяє залучити додаткові вантажопотоки і відкриває користувачам 
транспортних послуг нові можливості з доставки вантажів до місця призначення. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УЗ 

 

ПрАТ “Київ – Дніпровське МППЗТ” отримало 34,5 млн грн  
чистого прибутку за 9 місяців 

24.11.2020 

ПрАТ “Київ – Дніпровське МППЗТ” оприлюднило фінансовий звіт з 
перші 9 місяців 2020 року. Так, чистий прибуток підприємства склав 34,5 млн 
грн., повідомляє railinsider.com.ua 

Це на майже 4 млн грн більше, ніж за перші три квартали минулого року. Щоправда, 
дохід “Київ – Дніпровське МППЗТ” у 2020 році за аналогічний період знизився — з 577,6 млн 
грн до 520,8 млн грн. Тобто прибуток є наслідком зниження витрат — з 551 млн грн до 482 
млн грн. Так, матеріальні витрати підприємства зменшились на 69 млн грн,  а заробітний 
фонд на 7 млн грн. Нагадаємо, ПрАТ “Київ – Дніпровське МППЗТ” завершило минулий рік з 
чистим прибутком 27 млн грн, що на 9,5 млн грн менше, ніж очікувалося. Причиною 
недовиконання плану стало зниження обсягів вантажних перевезень. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами railinsider.com.ua  
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Україна на завершальному етапі впровадження  
Weigh Control System, - В.Криклій 

12.11.2020 

Міністерство інфраструктури України у співпраці з Укртрансбезпекою 
та Галузевим центром цифровізації і кібербезпеки на завершальному етапі 
впровадження Weigh Control System. 

Станом на 12 листопада фахівцями розпочато доопрацювання і розширення 
функціоналу прототипу системи збору та накопичення даних із зон контролю габаритно-
вагових комплексів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій. «Ми на 
завершальному етапі впровадження Weigh Control System, що забезпечуватиме 
автоматичний збір даних з WiM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та 
розподіл надходжень від штрафів. Вже сьогодні система об’єднує стаціонарні вагові 
комплекси міст, вагові комплекси філій АМПУ, Морського торговельного порту «Южний» та 
стивідорних компаній, а також пілотні комплекси «Зважування у русі». Наразі триває 
під’єднання вагових комплексів Бердянського морського торговельного порту та 
Стивідорної компанії «Ольвія». Крім цього, розпочато процес під’єднання до системи у 
промисловій експлуатації майданчиків WIM», - зазначив очільник Міністерства. Weigh 
Control System – це єдина система контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на 
базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Її 
впровадження передбачає автоматичну фіксацію перевантажених транспортних засобів та 
притягнення до відповідальності за перевищення габаритно-вагових норм, а також 
планування ремонту та реконструкції дорожньої мережі на основі фактичних даних про 
транспортне навантаження та інтенсивність руху. Система об’єднує в собі Центр обробки 
даних (ЦОД ГВК), системи отримання інформації з комплексів автоматичного габаритно-
вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі») Укртрансбезпеки, Укравтодору 
та інших утримувачів доріг, з мобільних та стаціонарних пунктів зважування транспорту, а 
також з вагових комплексів портів та стивідорних компаній. Додатково планується 
включити в дане рішення системи відеофіксації та метеостанції для повного контролю. 

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

 
 

 МІЖМІСЬКИЙ. ПАСАЖИРСЬКІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 ІНФРАСТРУКТУРА 
 АВТОВОКЗАЛИ. АВТОСТОЯНКИ 

 
Мінінфраструктури оголосило результати конкурсу з перевезення  

пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах 
10.11.2020 

Міністерство інфраструктури України оголосило результати конкурсу з 
перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах. Про це 
повідомила прес-служба відомства. 

Згідно з результатами 134 перевізники отримали право працювати на 109 
маршрутах на всій території України. "Ми провели чесний і прозорий відбір конкурсантів за 
заявницьким принципом. Безпека і комфорт перевезень та екологічність залишаються для 
нас головними пріоритетами у виборі громадського транспорту. Тому серед основних умов 
для участі перевізників була відповідність вимогам екологічності не нижче за Євро-2", – 
цитує міністра інфраструктури Владислава Криклія прес-служба відомства. У релізі 
зазначається, що всі переможці конкурсу відповідають за класом, категорією та 
пасажиромісткістю встановленим законодавством вимогам, передбачають можливість 
встановлення обладнання для здійснення контролю за роботою рухомого складу в 
реальному часі "і, що важливо, не переобладнані з вантажних транспортних засобів". 
Результати конкурсу оприлюднено на офіційному сайті Мінінфраструктури у розділі 
"Галузі" – "автомобільний та міський транспорт" – "внутрішні пасажирські перевезення" у 
підрозділі "конкурси на внутрішні пасажирські перевезення". Відомство також додало, що 
для отримання дозвільних документів на перевезення пасажирів на вищезазначених 
міжобласних автобусних маршрутах загального користування за результатами конкурсу 
необхідно звернутися до Державної служби України з безпеки на транспорті. 
 

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

Читайте також: Конкурси на внутрішні 
пасажирські перевезення >>> 

 
Сучасний зал очікування і фудкорт: як зміниться  

Центральний автовокзал у Києві 
23.12.2020 

Киянам показали, як виглядатимуть зали вокзалу після ремонту. 
Візуалізації оприлюднила пресслужба «Київпассервісу», передає служба 
новин порталу vechirniy.kyiv.ua 

«Вже невдовзі такий вигляд матиме інтер’єр другого поверху Центрального 
автовокзалу Києва. Для наших пасажирів передбачено: касову зону, зону фудкорту та зал 
очікування», — йдеться у повідомленні. Раніше у будівлі вокзалу вже відремонтували дах. А 
з початку грудня розпочались демонтажні роботи на другому і третьому поверхах. 
Оновлений Центральний автовокзал обслуговуватиме пасажирів вже з весни наступного 
року. Нагадаємо, державний бюджет України отримав 230 мільйонів гривень від 
приватизації компанії "Київпассервіс" після того, як Фонд державного майна України (ФДМУ) 
уклав договір з інвестором, який виграв аукціон з продажу підприємства. Про це повідомила 
прес-служба ФДМУ. За словами голови фонду Дмитро Сенниченко, такого результату 
вдалося досягти за впровадження нових принципів розкриття інформації та 
індивідуального підходу до кожного об'єкта приватизації. Також він нагадав, що минулого 
року перший аукціон з продажу "Київпасервісу" не відбувся, а другий, з 50%-ним 
зниженням стартової ціни, скасували. За словами Сенниченко, нова команда ФДМУ 
здійснила ефективне маркетування об'єкта і відкрила всю інформацію про нього, 
завантаживши для вільного доступу в віртуальну кімнату 1500 сторінок первинної 
документації про активи "Київпасервісу", після чого ціна на торгах зросла до 230 мільйонів 
гривень. "Саме так – з допомогою залучення інвестицій – економіка перезавантажиться і 
буде виходити з карантину. Спасибі за цей результат моїй команді, Тарасу Єлейко зокрема, 
який у фонді відповідає за процес прозорої приватизації, та інвесторам – за довіру та 
інвестиції в успішне майбутнє України", - цитує Сенниченко прес-служба. Як повідомляв 
УНІАН, на початку березня Фонд держмайна України завершив аукціон з приватизації 
99,99% акцій акціонерного товариства "Київпассервіс", продавши їх за 230,9 мільйона 
гривень при стартовій ціні 195,9 мільйона гривень. Згідно з даними в системі Prozorro, 
переможцем аукціону з приватизації підприємства стало ТОВ "Бастіон-Груп". Довідка 
УНІАН. У власності АТ "Київпассервіс" знаходиться Центральний автовокзал у Києві та ще 
п'ять автостанцій у столиці. Загальна площа будівель і споруд становить 6252 кв. м. Площа 
земельних ділянок (в т. ч. асфальтованих майданчиків) всіх автостанцій Києва сягає 49881 
квадратний метр. У Київській області у власності "Київпасервісу" знаходиться 18 
автостанцій. Загальна площа будівель і павільйонів становить 8735 квадратних метрів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua, unian.ua 
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 МІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ (ТАКСІ) 

 
В компании «Bolt Украина» сменилось  

руководство 
09.11.2020 

Тарас Потичный, который запускал Bolt в Украине и несколько лет 
занимал позицию регионального менеджера, оставил свою должность, но 
остается в компании. Об этом пишет ain.ua 

Теперь он занимает место советника по вопросам работы с государственными 
органами, сообщили представители компании. На текущий момент основным спикером и 
ответственной за Bolt в Украине становится Екатерина Хан, которая также отвечает за 
страны СНГ и Балтии. Также, будет изменена структура управления компанией в Украине и 
определены менеджеры, ответственные за ключевые направления: райд-хейлинг, доставку 
еды и сервис проката электросамокатов. Ключевые менеджеры будут представлены 
немного позже, сообщают в компании. Компания Bolt запустилась в Украине в июне 2018 
года. Сейчас сервис для вызова такси работает в 8 городах Украины: Киеве, Львове, 
Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице и Полтаве. В планах Bolt запустить услуги и в 
других украинских городах. Летом 2020 года компания запустила первый в Украине прокат 
электросамокатов. Ранее Тарас Потичный рассказал AIN.UA о процессе запуска, показателях 
и сложностях бизнеса. А в конце октября 2020 года компания запустила в Киеве сервис 
доставки еды Bolt Food. Как отмечают в компании, по состоянию на ноябрь 2020 года 
мобильное приложение Bolt скачало уже более двух миллионов пользователей. 

Читать полностью >>> 
По материалам ain.ua 

 
Держава взялася за тіньових автоперевізників.  

Як може змінитися ринок таксі? 
19.11.2020 

Десять років влада безуспішно бореться з тіньовим ринком таксі. На 
порядку денному – нова концепція, яка повинна це припинити. Хто цього 
разу заплатить за реформу ринку автоперевезень? 

 

На оплату послуг таксі українці щорічно витрачають близько 40 млрд грн. Майже вся 
ця сума проходить повз економіку – податки не платять ні водії, ні служби таксі. У 
результаті бюджети щорічно недоотримують близько 4 млрд грн, підрахували в Офісі 
ефективного регулювання (BRDO). Тимчасом офіційне працевлаштування водіїв таксі 
збільшило б фінансування Пенсійного фонду на 1,4%, стверджують спеціалісти BRDO. Щоб 
вивести ринок з тіні, Мінінфраструктури розробило проєкт закону, покликаний 
реформувати галузь. Чиновники розраховують мінімум на 1 млрд грн надходжень від 
водіїв. Чи вдасться державі взяти під контроль ринок з багатомільярдними оборотами? Які 
зміни пропонує влада? Чого від закону чекати водіям таксі і пасажирам?  

 

Як десять років "реформували" галузь. Перші спроби реформувати ринок таксі 
влада здійснила у 2010 році. Тоді Мінтранспорту розробило законопроєкт, який передбачав 
встановлення штрафу для водіїв за надання послуг з перевезення пасажирів без ліцензії. 
Розмір штрафу пропонувалося встановити на рівні 500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, тобто 8,5 тис грн. На той час – майже 1,1 тис дол. Влада також хотіла 
обмежити кількість зайнятих у бізнесі автомобілів. Місцеві ради отримували б право 
розподіляти квоти серед випускників школи таксиста на конкурсах. Усі авто в кожному 
місті повинні були мати однаковий колір, перебувати у власності роботодавця і не 
експлуатуватися понад трьох років. Такі вимоги унеможливлювали надання послуг 
окремими особами. Ініціатива міністерства провалилася. Через два роки реформувати 
галузь взялися на місцевому рівні. На початку 2012 року тодішній голова Київської міської 
державної адміністрації Олександр Попов обіцяв за пів року довести рівень обслуговування 
в таксі до стандартів країн ЄС. Водії мали бути атестовані, автомобілі – сертифіковані. У 
кожному з них повинні були стояти таксометр і термінал для безготівкового розрахунку. 
Влада планувала встановити жорсткий контроль за перевізниками. Навіть тарифи повинна 
була затверджувати КМДА. У результаті реформи з 50 тис таксистів хотіли залишити 15 
тис. Зрештою, і ця реформа зазнала невдачі. Про наступну реформу таксі в 
Мінінфраструктури заговорили на початку 2014 року. Метою змін чиновники називали 
якість і безпеку перевезень. Відомство підготувало законопроєкт, за яким водії повинні 
були отримати ліцензії, обладнати авто лічильниками, мати книги скарг, проводити 
технічне обслуговування машин і перевіряти власне здоров'я. У деяких містах таксистам 
планували надати спеціальні автостоянки. Ця ініціатива також зазнала невдачі. Ще один 
законопроєкт про реформу галузі депутати зареєстрували у 2015 році. До сесійної зали 
документ не потрапив – його відхилив профільний комітет. У висновку головного науково-
експертного управління Верховної Ради зазначалося: "Питання роботи таксі, легкових 
автомобілів на замовлення достатньою мірою врегульоване у чинному законодавстві". 
Автори відкликали документ для доопрацювання. Оновлений проєкт розділяв послуги з 
перевезення пасажирів на кілька видів. Таксистами мали право бути компанії і громадяни. 
Вимоги до авто були формальні: мати позначення таксі. Ліцензувати їх повинні були 
чиновники обласних державних адміністрацій. Громадяни могли працювати і без ліцензій, 
але вони мусили укладати угоди з диспетчерськими службами. Для останніх 
встановлювалися окремі вимоги. Глава Асоціації відповідальних перевізників Олександр 
Дяченко заявляв, що ухвалення документа призведе до значного зростання корупції в 
перевезеннях, переходу в тінь значної частки ринку і підвищення цін на послуги таксі. … 

 

Що пропонує таксистам Мінінфраструктури >>>                                        © Всеволод Некрасов  
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Віталій Кличко показав, як будують  
метро на Виноградар 

06.11.2020 

Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар триває за 
графіком. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн 
брифінгу, передає служба новин порталу kyivcity.gov.ua 

Також він продемонстрував відео про те, як прокладають тунель від майбутньої 
станції «Мостицька» в напрямку станції «Сирець». «Будівництво метро триває за графіком. 
Представники «Київметробуду» запевнили, що в повному обсязі отримують фінансування 
від міста. І роблять все, щоб у грудні 2021 року ми відкрили дві нові станції метро на 
Виноградар», – повідомив Віталій Кличко. За його словами, триває процес бетонування 
тунелей від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Проспект Правди». Там вже 
змонтували понад 100 метрів перегону. Також тривають роботи з будівництва самих 
станцій, які виглядатимуть дуже гарно і сучасно. «Щодо тунелепрохідницького щиту 
«Галина» – саме так він називається – ми запустили його півтора місяці тому. Цей комплекс 
вже пройшов 280 метрів у напрямку станції «Сирець». Зараз він вийшов на проектну 
потужність, І приблизно за п’ять місяців прокладе тунель у напрямку станції «Сирець» 
довжиною в 1300 метрів», – зазначив Віталій Кличко. 

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

 

Київ закуповує сучасний транспорт, орієнтуючись на  
співвідношення факторів ціна-якість-комфорт 

10.11.2020 

Київ закуповує сучасний транспорт, орієнтуючись на співвідношення 
факторів ціна-якість-комфорт. Про це повідомив заступник голови КМДА 
Олександр Густєлєв, передає kyivcity.gov.ua 

«Закупівля нових автобусів була вкрай важливою для столиці, адже тільки завдяки 
збільшенню рухомого складу можна поліпшити якість перевезення пасажирів. Зазначу, що 
значна кількість рухомого складу КП «Київпастранс» – це автобуси, термін експлуатації 
яких становить понад 10 років. А зношеність автобусного парку комунального 
підприємства – 75,2%. Тому оновлення громадського транспорту столиці є одним із пріори-
тетних питань для міської влади. І при закупівлі місто керується тільки співвідношенням 3-
х важливих факторів: ціна-якість-комфорт», – зазначив Олександр Густєлєв, коментуючи 
оновлення парку столичного громадського транспорту КП «Київпастранс» та закупівлю на 
умовах фінансового лізингу 200 сучасних автобусів великої та надвеликої місткості. Він 
нагадав, що 100 з них вже отримані і працюють на найбільш завантажених маршрутах. Інші 
100 – будуть отримані до кінця року. Він також пояснив, чому місто обрало зазначені 
автобуси для оновлення рухомого складу та чому їх придбали саме зараз ... 

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

 
Уряд створив можливості для придбання нового  

громадського транспорту містами України 
10.11.2020 

Урамках проекту «Міський громадський транспорт України» міста України 
мають можливість оновити та розширити свій парк громадського транспорту, 
розвинути мережу маршрутів та провести ремонтні роботи в депо. 

Вже підписано перші договори на придбання сучасних низькопідлогових 
тролейбусів для Луцька (на суму 4,3 млн євро), Харкова (10 млн євро) та Сум (4 млн євро). 
Суми отримають 19 тролейбусів, Луцьк – 29, Харків – 49. Наприкінці жовтня Луцьк та Харків 
вже отримали перші нові тролейбуси придбані в рамках проекту. Кредити ЄІБ - вигідний 
інструмент для залучення коштів на розвиток міст. Ресурс надається на строк до 12-13 
років, із кредитними канікулами до 2-3 років та під 2-5,75% річних. «Якісний громадський 
транспорт для міста є основою для мобільності його жителів, стабільного розвитку, 
зменшення кількості заторів та інвестиційної привабливості. Зручна і доступна мережа 
громадського транспорту дозволяє заощаджувати час наших громадян, а це, як відомо, 
найцінніший та невідновлювальний ресурс. Приємно, що місцева влада надає перевагу 
екологічно чистим видам транспорту та дбає таким чином про навколишнє середовище та 
комфорт в своїх містах», - підкреслив заступник Міністра фінансів Олександр Кава. Участь у 
проекті «Міський громадський транспорт України» також беруть інші міста України, 
зокрема, Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Львів, Кременчук, Одеса, Тернопіль, Чернігів. 
На реалізацію проекту ЄІБ виділив кредитну лінію в розмірі 200 млн євро. ЄІБ. Ці кошти 
будуть спрямовані на придбання нових тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, автобусів, 
будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо. Міністерство 
фінансів спільно з Міністерством інфраструктури працює над запуском другого проекту 
розвитку міського громадського транспорту на загальну суму 400 млн євро. Це відкриє 
можливість для українських міст покращити транспортну систему та залучити кредитні 
кошти на вирішення проблем громадського транспорту. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Владислав Криклій зустрівся з головою  
правління АТ “Казпочта” 

11.11.2020 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу 
зустріч із головою правління АТ “Казпочта” Канатом Алписбаєвим. Зустріч 
відбулася у рамках офіційного візиту Міністра. 

Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами 
у сфері поштових послуг та поштової логістики. Владислав Криклій підкреслив, що як 
Україна, так і Казахстан мають великий потенціал співробітництва у цій сфері, тому 
українська сторона вкрай зацікавлена у подальшому розвитку двосторонньої співпраці за 
цим напрямом. Очільник Міністерства розповів, що наразі Україна приділяє багато уваги 
розвитку логістичної мережі поштових відділень. Так, завдяки співробітництву з 
Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку 
українська сторона активно працює над програмою модернізації та цифровізації Укрпошти, 
а також реформуванням сільських відділень. У рамках цієї співпраці передбачається 
впровадження систем автоматичного відстеження пересування вантажів, обладнання 
сучасних автоматизованих сортувальних центрів і пов'язаної з ними мережі регіональних 
сортувальних складів. Також з метою забезпечення постійного надання сучасних послуг 
доставки, роздрібної торгівлі та інших послуг сільському населенню країни, Укрпошта 
планує придбати і оснастити близько 1900 мобільних поштових відділень та закупити 
сортувальне обладнання: автоматична сортувальна лінія Crossbelt з пропускною 
спроможністю 12 тис. одиниць на годину; сортувальна лінія Posisorter; дві сортувальні лінії 
Oprisorter; напівавтоматичні роликові та гравітаційні конвеєри; IT-сервери та периферія. 

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

 
Укрпошта залучає 63 млн євро від ЄБРР  

на розвиток інфраструктури 
16.11.2020 

Національний поштовий оператор «Укрпошта», Міністерство 
інфраструктури України та Європейський банк реконструкції і розвитку 
(ЄБРР) підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро. 

Кошти підуть для закупівлі та внутрішнього оснащення близько 1900 автомобілів 
пересувних поштових відділень, а також для будівництва трьох сучасних автоматизованих 
сортувальних центрів. «2020 рік, не зважаючи на усі складнощі, відкриває для Укрпошти 
рекордні інвестиції в інфраструктуру. У рамках стратегії модернізації ми залучаємо біля 100 
мільйонів євро для будівництва 8 автоматизованих сортувальних хабів, 62 регіональних 
депо та поповнення автопарку – це як кредити від ЄБРР та ЄІБ, так і власні інвестиції 
Укрпошти. Йдеться про масштабні зміни у роботі національного поштового оператора: 
фінансування допоможе покращити якість надання поштових та соціальних послуг 
населенню України, у тому числі мешканцям найвіддаленіших населених пунктів, а також 
забезпечить трансформацію операційної моделі компанії. Це означає, що Укрпошта стане 
ще швидшою, зручнішою та сучаснішою», – наголосив генеральний директор Укрпошти 
Ігор Смілянський. Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео 
Патроне зазначив: «Ми живемо в цифрову епоху, проте послуги поштового зв'язку і 
доставки сьогодні актуальніші, ніж будь-коли. Тривала пандемія Covid-19 підтвердила 
необхідність цих послуг. Ми вітаємо прагнення Укрпошти до кардинальної трансформації, 
яка дозволить 15 мільйонам людей у сільській місцевості України користуватися 
швидкими, зручними і надійними поштовими, логістичними, торговельними та 

https://ain.ua/2020/11/09/taras-potichnyj-iz-bolt-pokinul-post-regionalnogo-menedzhera-kompanii-v-ukraine/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/11/19/668157/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_pokazav_yak_buduyut_metro_na_vinogradar_417201/
https://kyivcity.gov.ua/news/oleksandr_gustyelyev_misto_zakupovuye_suchasniy_transport_oriyentuyuchis_na_spivvidnoshennya_faktoriv_tsina-yakist-komfort/
https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-kava-uryad-stvoriv-mozhlivosti-dlya-pridbannya-novogo-gromadskogo-transportu-mistami-ukrayini-pershi-2-mista-vzhe-otrimali-novi-trolejbusi
https://www.kmu.gov.ua/news/vladislav-kriklij-zustrivsya-z-golovoyu-pravlinnya-kazpochta
https://bolt.eu/ru/
http://www.metro.kiev.ua/
http://www.kpt.kiev.ua/
https://post.kz/
http://ukrposhta.ua/
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фінансовими послугами». ЄБРР надасть кредит трьома траншами. Кошти будуть 
використані для фінансування модернізації логістичної інфраструктури і транспортного 
парку національного поштового оператора. Третій транш у розмірі 10 млн євро буде 
виділено за умови досягнення ключових результатів, які будуть профінансовані з перших 
двох траншів. «Укрпошта продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму на цей 
рік для модернізації існуючої логістичної мережі та реформування сільських відділень. 
Реалізація проєктів «Логістична мережа» та «Сільське відділення» у співпраці з ЄБРР 
дозволить нам суттєво вдосконалити роботу пошти, створити нові логістичні центри із 
сучасним сортувальним обладнанням для надання ще більш швидких та зручних послуг 
населенню. Реформування мережі сільських відділень і запровадження до 1900 сучасних 
пересувних відділень вже у найближчому майбутньому дозволить покрити всі 100% 
населених пунктів і зручно доставляти посилки навіть у найвіддаленіші куточки нашої 
держави. Вдячний партнерам з ЄБРР за постійну підтримку та співпрацю в реалізації цих 
важливих проєктів для України», – прокоментував підписання угоди Міністр 
інфраструктури України Владислав Криклій. Будівництво сортувальної інфраструктури 
співфінансує також Європейський інвестиційний банк кредитом у розмірі 30 млн євро. Нові 
об'єкти будуть побудовані відповідно до вимог BREEAM – передової світової методології 
оцінки екологічної ефективності проектів генпланування, інфраструктури та будівель. Цю 
оцінку буде співфінансувати Європейський Союз у рамках ініціативи EU4Climate, яка є 
частиною програми Центру фінансування і передачі технологій у сфері кліматичних змін 
(FINTECC). У 2018 році Укрпошта запустила 130 пересувних відділень у Чернігівській 
області. До кінця 2020 року ще 500 авто обслуговуватимуть села та селища 6 областей 
України: Київської, Одеської, Херсонської, Закарпатської, Черкаської та Чернівецької. До 
кінця 2021 року по всій Україні курсуватимуть близько 2500 пересувних відділень 
Укрпошти, а працівники мобільних бригад отримають планшети чи смартфони, щоб 
повністю автоматизувати процеси. Зазначимо також, що у рамках співпраці з ЄБРР 
Укрпошта просуватиме антикорупційну реформу і підвищуватиме ефективність 
корпоративного управління. Відповідні плани дій будуть розроблені за рахунок грантових 
коштів мультидонорського рахунка ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку України, 
серед донорів якого – Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, 
Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США, а також Європейський Союз як 
найбільший донор. Ця діяльність є частиною спільної роботи ЄБРР та Уряду України з 
метою поліпшення корпоративного управління на державних підприємствах і запобігання 
корупції. ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Загалом банк 
профінансував 482 проекти загальною вартістю 14,5 млрд євро. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами АТ «Укрпошта» 

 
В Україні з'явився ще один  

поштовий оператор 
26.11.2020 

Рітейлер "АЛЛО" оголосив про запуск нового поштово-логістичного 
оператора на території України - "АЛЛО Express". Про це свідчить запис у 
Єдиному державному реєстрі операторів поштового зв'язку. 

"Компанія буде надавати послуги з доставки та видачі посилок інтернет-замовлень з 
сайту allo.ua. Відділення поштового оператора АЛЛО Express будуть розташовуватися в 
діючих магазинах АЛЛО в 140 містах України", - йдеться у прес-релізі. Зазначається, що крім 
класичних поштових послуг АЛЛО Express планує надавати комплекс фінансових сервісів у 
партнерстві з ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ": переказ грошових коштів без відкриття 
рахунків та інші фінансові послуги в межах платіжної системи "ЕЛЕКТРУМ" та інших 
платіжних систем. "Уже в найближчому майбутньому цей сервіс буде доступний у всіх 
відділеннях поштового оператора", - додали в компанії. "В умовах сьогоднішніх реалій і з 
урахуванням значного перетікання роздрібних продажів в онлайн, було прийнято рішення 
перебудувати процеси власної логістики та інвестувати в створення власного поштового 
оператора. Розвивати сервіс доставки плануємо за двома напрямками: доставка інтернет-
замовлень у будь-яке відділення АЛЛО Express, а також - адресна кур'єрська доставка 
покупцю", - заявив CEO ГК "Алло"  Максим Раскін. Також планують розвивати кілька 
форматів поштових відділень, у тому числі й за межами діючих магазинів АЛЛО. "У 2021 
році всі інтернет-замовлення, оформлені на сайті allo.ua, можна буде отримати у 
відділеннях АЛЛО Express або за допомогою адресної кур'єрської доставки цього 
оператора", - зазначили у компанії. 

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

 
Компанія "Нова пошта Глобал" створила хаб для  

міжнародних відправлень у Львові 
07.12.2020 

Компанія "Нова пошта Глобал" створила додатковий хаб для 
міжнародних відправлень у Львові: запустила чартерні рейси до львівського 
аеропорту і відкрила другу центральну сортувальну станцію (ЦСС). 

Перший чартер зі США прилетів до Львова на початку грудня. На його борту 
перебували більше ніж 15 тис. відправлень сервісу NP Shopping загальною вагою понад 30 
тонн. Рейси зі США "Нова пошта Глобал" планує виконувати регулярно, двічі на тиждень: 
один рейс - до Львова й один до Києва. Крім того, і до Львова, і до Києва компанія планує 
виконувати чартерні рейси з Китаю. 6 грудня, зокрема, до міжнародного аеропорту 
"Бориспіль" уже прибув рейс із відправленнями з китайського інтернет-магазину 
AliExpress, на борту якого перебували 60 тис. посилок загальною вагою 20 тонн. "Незабаром 
очікуємо прибуття ще двох рейсів, які доставлять ще майже 20 тонн вантажу", - зазначили в 
компанії. Раніше авіарейси компанії з міжнародними відправленнями прибували тільки до 
аеропорту "Бориспіль", а проходили митне оформлення і сортувалися на ЦСС у Києві. З 
початку цього року "Нова пошта Глобал" більше ніж удвічі збільшила обсяги, доставивши 
5,7 млн відправлень - таке зростання призводило до додаткового навантаження на 
сортувальну станцію. "Для того щоб зберегти швидкість доставки за збільшення обсягів 
посилок, ми вирішили переорієнтувати частину логістичних потоків ближче до західного 
кордону. Запустивши чартерні рейси і відкривши нову ЦСС у Львові, ми фактично отримали 
другий хаб для відправлень до/з України. У результаті виграють наші клієнти: вони 
зможуть ще швидше отримувати свої відправлення з-за кордону", - повідомив СЕО "Нова 
пошта Глобал" Юрій Беневітський. Нова ЦСС розпочала свою роботу в листопаді, вона 
розташована на території Львівського інноваційного терміналу "Нова пошта" та здатна 
обробляти до 30 тис. відправлень на добу. На сортувальній станції відбувається митне 
оформлення міжнародних відправлень, і на імпорт, і на експорт. Відзначимо, логістичний 
оператор Нова пошта на початку грудня відкрив у Харкові термінал, який отримав назву 
ХАІ (Харків. Автоматизація. Інновації). Як повідомили в компанії, будівництво об'єкта 
тривало 1,5 року. Площа терміналу — понад 19 тис. кв. м. Він оснащений автоматизованим 
обладнанням голландської компанії Vanderlande, яке здатний обробляти 8,5 тис. посилок на 
годину. Термінал також має 31 спеціальний телескопічний конвеєр, за допомогою яких 
відбувається вивантаження і завантаження відправлень безпосередньо до автомобіля. 
Загальна потужність терміналу — до 20 тис. посилок на годину. ХАІ буде сортувати 
відправлення для Харкова, а також Харківської, Донецької і Луганської областей. На 
терміналі на даний момент працює 350 співробітників, компанія зараз додатково шукає ще 
близько 200 співробітників — вантажників і сортувальників посилок, повідомив оператор. 
.Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Кабмін затвердив план впровадження  
в Україні 5G зв'язку 

11.11.2020 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким затвердив план 
заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) 
зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це повідомляє ukrinform.ua 

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, план встановлює 
перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та 
забезпечує їх проведення. Результатом виконання цього плану заходів має стати надання 
виключно в конкурентний спосіб права на користування радіочастотним ресурсом України 
із використанням радіотехнологій системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого 
покоління шляхом проведення тендеру, за яким переможцями визначатимуться його 
учасники, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу 
радіочастот. Зазначається, що системи зв'язку 5G значно розширюють обмежений 
функціонал сервісів мереж рухомого (мобільного) зв'язку попередніх поколінь. Основними 
функціональними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий 
доступ до інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні 
комунікації, на основі яких будується все різноманіття послуг і можливостей мереж 5G. До 
таких послуг і можливостей належать: значна висока швидкість передачі даних, об'ємне 
відео та відео надвисокої чіткості, промислова автоматизація, зв'язок при надзвичайних 
ситуаціях тощо. Як повідомлялося, уряд 30 вересня схвалив план заходів із підвищення 
якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки. Очікується, що використання 5G-
мереж в Україні розпочнеться з 2023 року. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
НКРСИ утвердила критерии качества  

связи для операторов 
10.12.2020 

НКРСИ утвердила перечень показателей качества связи. По этим 
критериям регулятор будет проводить проверку качества интернета, 
мобильной и фиксированной связи со следующего года. 

Перечень насчитывает 21 критерий, по 8 для фиксированных и мобильных 
операторов, и 5 для интернета. Они подлежат обязательному обнародованию операторами 
телекоммуникаций в 2022 году и соответствующему проведению испытаний в течение 
2021 года. При проверке качества фиксированной связи регулятор будет учитывать: 
процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной 
телефонной связи, выполненных за нормируемое время; процент заявлений о 
повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормируемое время; процент 
счетов, на которые были полученные обращения от потребителей относительно их 
некорректности (неправильности); процент неудачных вызовов для межгородских 
вызовов; процент неудачных вызовов для местных вызовов; процент неудачных вызовов 
для местных вызовов к службам экстренной помощи (СЭП); процент соединений, которые 
удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за 
автоматическим методом измерения качества передачи речи; процент вызовов, которые 
удовлетворяют нормы по времени ответа системе информационно-справочного 
обслуживания (СИСО) оператора. Для мобильной связи НКРСИ определила следующие 
критерии качества: процент счетов, на которые были полученные обращения от 
потребителей относительно их некорректности (неправильности); процент неудачных 
вызовов для национальных вызовов; коэффициент недоступности сети; процент 
установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по 
инициативе абонента для национальных соединений; процент неудачных попыток 
присоединения к сети с коммутацией пакетов; процент соединений, которые 
удовлетворяют нормы по качеству передачи речевой информации, для методов оценки за 
автоматическим методом измерения качества передачи речи; средняя скорость 
передаваемости данных (для HTTP); процент недоставленных сообщений SMS. … 

Читать полностью >>>                                                                                              © Лада Васюкова 
По материалам mediasat.info 

 
Участие в программе "Чистая сеть" поможет увеличить  

инвестиции частного сектора в Украину 
23.12.2020 

Участие в программе "Чистая сеть" (Clean Network) поможет 
увеличить инвестиции частного сектора в Украину, заявил заместитель 
государственного секретаря США Кит Крак.  

"Присоединение к "Чистой сети" проложит путь к большим инвестициям частного 
сектора в Украину, в частности, инновационного сектора, откуда я сам пришел. Я провел 30 
лет в "Кремниевой долине", я был вице президентом General Motors, и это действительно 
интересно с точки зрения привлечения инвестиций частного сектора в Украину. Это 
посылает большой сигнал", - сказал Крак на онлайн-брифинге после переговоров с 
премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник. Он отметил, что в ходе 
дискуссии со Шмыгалем они обсудили пять ключевых причин, почему Украина 
незамедлительно получит преимущество от участия в "Чистой сети" в придачу к 
очевидным преимуществам национальной безопасности для Украины. По его словам, 
присоединение к "Чистой сети" усиливает довод о том, что Украину должны принять в 
НАТО. "НАТО уделяет приоритетное внимание солидарности перед лицом общих угроз и 
осознает, что захват Китаем (сетей - ИФ) 5G - это явная и существующая угроза 
трансатлантической безопасности. И поэтому 27 из 30 союзников НАТО присоединились к 
"Чистой сети", а остальные трое, вероятно, скоро присоединятся", - пояснил Крак. Кроме 
того, присоединение к "Чистой сети" демонстрирует солидарность Украины с ЕС и ускорит 
евроинтеграцию Украины, поскольку "Чистая сеть" включает 26 из 27 стран-членов ЕС, 
указал замгоссекретаря США. По его мнению, также членство Украины в "Чистой сети" 
сблизит ее отношения со странами "Триморья", ведь 11 из 12 членов "Триморья" являются 
ее членами. Крак добавил, что США, как и много других членов "Чистой сети", имеют ряд 
финансовых инструментов, чтобы помочь Украине присоединиться к данной программе. 
"Чистая сеть" стала новым альянсом демократий, который предоставляет защиту своим 
членам перед лицом политики запугивания Китая. Она предоставляет численное 
превосходство и силу в единстве и солидарности против запугивающего Китая", - 
подчеркнул он. Замгоссекретаря отметил, что место Украины - рядом с такими 
демократиями из НАТО, ЕС, "Триморья", которые присоединились к инициативе. Как 
сообщил во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина поддерживает 
принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций 
технологических компаний со всего мира. На сайте Госдепартамента США сообщается, что 
программа "Чистая сеть" - это комплексный подход администрации президента США 
Дональда Трампа к защите национальных активов, включая приватность граждан и 
наиболее конфиденциальную информацию компаний, от агрессивных вторжений 
злонамеренных факторов, таких как Коммунистическая партия Китая. … 

Читать полностью >>> 
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Компания "Vodafone Украина" вышла на показатель  
выручки в 4,8 млрд грн 

10.11.2020 

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам июля-
сентября 2020 года вышел на показатель выручки в 4,8 млрд грн, что на 12% 
больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за третий квартал текущего 
года составила 157 млн грн, что на 81% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 
Оператор объясняет такой показатель курсовой разницей по переоценке Евробондов 
объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года. Показатель OIBDA 
увеличился на 11% и достиг 2,5 млрд грн, маржа OIBDA немного сократилась - на 1,2 
процентных пункта, до 53,4%. По данным оператора, показатели операционной 
эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов 
от дата-услуг. "Объем интернет-трафика в сети Vodafone за последние два года вырос почти 
вдвое, за год этот показатель увеличился более чем на 40%. Основные причины роста 
скорости и трафика: увеличение покрытия 4G, емкости сети и количества дата-
пользователей", - отмечается в отчете компании. В то же время отмечается, что по итогам 
третьего квартала 2020 года показатель ARPU вырос на 16% – до 79,1 грн. Рост показателя 
в компании связывают с увеличением географии покрытия 4G, а также увеличением 
объемов пользования скоростным мобильным интернетом, потребление которого за 
последний год возросло в 1,4 раза. В среднем, по данным оператора, дата-клиент "Vodafone 
Украина" использует более 5 ГБ мобильного интернета в месяц. Согласно отчету оператора, 
4G-сеть "Vodafone Украина" по итогам третьего квартала стала доступна для 80% 
украинцев (рост проникновения на 14 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2019 года). 
"Vodafone Украина" инвестировала в сеть в указанный отчетный период 871 млн грн, а 
общие инвестиции в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 
28,1 млрд грн. В июле-сентябре оператор запустил в эфир более 400 базовых станций в 
диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2 тыс. населенных пунктов, где проживает 
свыше 2 млн человек. По результатам третьего квартала 2020 года абонентская база 
компании составила 19 млн чел., что на 4,1% меньше, чем по итогам аналогичного периода 
прошлого года. Это связано с уменьшением динамики новых подключений в результате 
карантинных мер. При этом оператор отмечает рост в сегменте контрактных и 
корпоративных подключений, а также увеличение количества подключенных IoT-карт. 
База IoT-подключений "Vodafone Украина" за два года выросла на 79%. Позитивную 
динамику, по данным оператора, показывают и другие новые направления, такие как big 
data аналитика, облачные решения, услуги для электронного документооборота. За девять 
месяцев текущего года прибыль компании составила 425 млн грн, выручка - 13,3 млрд грн. 
Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" стал лидером по 
скорости мобильного интернета в Украине по данным исследования французской 
компании nPerf. В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и 
украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном 
стратегическом партнерстве сроком на пять лет. Компания "Vodafone Украина" - второй по 
величине мобильный оператор Украины - по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль 
на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд 
грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и 
нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн. В 2019 
году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, 
подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в 
Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с 
привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая 
отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. 

Читать полностью >>> 
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Фонд EEGF II выкупил 22,67% акций  

компании "Датагруп" 
12.11.2020 

Фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II) под управлением 
компании прямых инвестиций компании Horizon Capital выкупил 22,67% 
акций компании "Датагруп", увеличив долю в ней до 96,13%.  

Фонд EEGF II стал единственным инвестором "Датагруп" наряду с визионером и 
генеральным директором компании Михаилом Шелембой, которому принадлежат 3,87% 
акций компании. В результате этой сделки основатель компании Александр Кардаков и 
другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров. Финансовые 
детали не разглашаются. "С того момента как Horizon Capital получила операционный 
контроль, "Датагруп" осуществила полную трансформацию бизнеса, уменьшив отношение 
чистого долга к EBITDA в 9 раз до низкого уровня 0,3 сегодня и обеспечив более 20% 
среднегодового роста EBITDA. "Датагруп" продолжает инвестировать значительные 
средства в CAPEX, начав программу модернизации сети, которая еще больше повысит 
качество услуг и инновационных решений компании", - заявил принципал Horizon Capital 
Дмитрий Бородай, который вел эту транзакцию от Horizon Capital. Он также подчеркнул, 
что "Датагруп" укрепила свои лидерские позиции в сегментах B2B, международного и 
национального транзита интернет-трафика и спутниковой связи и готова к следующему 
этапу роста как органическим путем, так и с помощью M&A. "Я горжусь результатами 
компании и успешной трансформацией, которая состоялась за последние четыре года. Я 
рад, что компания укрепила свое партнерство с Horizon Capital - инвестором, который 
поддерживает "Датагруп" много лет, и желаю им успеха в реализации их стратегических 
амбиций. Уверен, что они вместе с менеджментом выведут "Датагруп" на следующий 
уровень роста и развития", - прокомментировал сделку основатель и бывший акционер 
компании Александр Кардаков. Как сообщалось, в августе 2016 г. АМКУ разрешил 
компании Lorimer Ventures Limited (Никосия, Кипр), входящей в структуру Horizon Capital и 
владеющей свыше 25% в Datagroup Holding Limited, которой принадлежит 100% акций 
оператора связи ЧАО "Датагруп", увеличить долю в Datagroup до более чем 50%. В сентябре 
2016 г. Horizon Capital подтвердила увеличение доли в "Датагруп" до более чем 70%. В 2010 
г. компания по управлению фондами прямого инвестирования HorizonCapital получила 
блокирующую долю в кипрской Datagroup Holding Limited, получив разрешение АМКУ на 
покупку свыше 25% акций, инвестировав в провайдера около $40 млн. С 15 июля 2016 года 
новым генеральным директором ЧАО "Датагруп" был назначен менеджер по проектам 
компании McKinsey&Company Михаил Шелемба, сменивший на этом посту главу набсовета 
"Октава Капитал" и основателя "Датагруп" Александра Кардакова. Компания "Датагруп" 
создана в 2000 г. Является одним из крупнейших В2В-операторов Украины, предоставляет 
услуги более чем в 90 населенных пунктах страны. Компания обеспечивает подключение к 
интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также 
облачный сервис от Microsoft и комплекс услуг в области кибербезопасности - DataProtect. 
Data Group в 2019 г. увеличила чистую прибыль в 6,97 раза по сравнению с 2018 г. - до 
141,764 млн грн. Horizon Capital - крупная инвестиционная компания, которая управляет 
четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с 
активами более $850 млн, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), EEGF ($132 млн), 
EEGF II ($370 млн) и EEGF IІI ($200 млн).  

Читать полностью >>> 
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Интертелеком погасил долг перед Концерном РРТ  

своим оборудованием 
18.12.2020 

Компания "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") 
выплатила задолженность Концерну радиовещания, радиосвязи и 
телевидения (КРРТ) за обслуживание телеком-оборудования. 

Оператор передаст КРРТ часть своего оборудования в счет погашения 
задолженности, передает Интерфакс-Украина. "Стороны договорились, что "Интертелеком" 
с целью мирного урегулирования спора обязуется в срок до 31 января 2021 года погасить 
задолженность перед Концерном РРТ путем передачи следующего оптического волокна, 
оборудования, ранее бывшего в употреблении и пригодного для дальнейшего 
использования по назначению, на общую сумму 32,79 млн грн", - отмечается в 
постановлении суда об утверждении мирового договора между сторонами. Как сообщает 
пресс-служба КРРТ, все имеющиеся претензии со стороны КРРТ в части погашения 
накопленной кредиторской задолженности "Интертелекома" полностью устранены. 
"Интертелеком" выполнил все свои обязательства по оплате задолженности в досудебном 
порядке. Концерн РРТ и "Интертелеком" продолжат сотрудничество по заключенным 
договорам, связанным с обслуживанием сети мобильной связи "Интертелекома", - указано 
в сообщении. В КРРТ также отметили, что совместными усилиями с Администрации 
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, КРРТ и 
"Интертелекома" был налажен конструктивный диалог сотрудничества между концерном 
и оператором, что обеспечит новые этапы сотрудничества. Как сообщалось, в начале 
сентября "Интертелеком" выплатил КРРТ первую часть долга в 7,5 млн грн, после чего 
КРРТ инициировал процедуру отзыва банкротства "Интертелекома". В конце августа 
текущего года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявление КРРТ об 
открытии производства по делу о банкротстве "Интертелекома". 

Читать полностью >>> 
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Компания "Датагруп" покупает  

оператора "Воля" 
22.12.2020 

Компания "Датагруп" объявила, что достигла договоренности о 
приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке 
фонда EEGF II Horizon Capital, говорится в пресс-релизе компании. 

В компаниях ожидают, что сделка будет способствовать внедрению новых 
технологий на базе объединенной платформы. Ожидается, что после слияния бизнес будет 
приносить более $130 млн выручки. "Слияние компаний "Датагруп" и Volia позволит нам 
создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, 
продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше 
возможностей для наших сотрудников", – заявил Михаил Шелемба генеральный директор 
и акционер Датагруп. Компания "Датагруп" является ведущим украинским оператором 
фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Благодаря своей волоконно-
оптической сети сотрудничает с 200 крупнейшими украинскими компаниями и 93 % 
банками Украины. Volia – ведущий национальный украинский провайдер 
телекоммуникаций и контента, который предоставляет современные 
телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD, 4K, а также интерактивное 
телевидение, скоростной доступ к интернету и услуги одного из наибольших центров 
обработки данных в Украине. 

Читать полностью >>> 
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Компания "Киевстар" привлекла кредиты  

на 4 миллиарда гривен 
24.12.2020 

Компания "Киевстар" подписала три двусторонних соглашения о 
беззалоговом кредитовании с Райффайзен банком Аваль (РБА), Альфа-
Банком и ОТП Банком на общую сумму 4,1 млрд грн, иди около $145 млн. 

Как указано в сообщении VEON в четверг, кредитный договор с РБА рассчитан на 
пять лет, а с Альфа-Банком и ОТП - на три года, сообщает Интерфакс-Украина. VEON также 
указал, что аналогичным образом, дочерняя компания VEON в Казахстане, "КаР-Тел", 
подписала двустороннее соглашение о беззалоговом займе с местным FortBank на сумму 10 
млрд тенге (около $25 млн) сроком на три года. "И "Киевстар", и "КаР-Тел" продолжат 
наблюдение за местными долговыми рынками на предмет дальнейших возможностей 
заимствования в соответствии со стратегией VEON по улучшению структуры капитала за 
счет долгосрочных заимствований в местной валюте", – подчеркивается в сообщении. Как 
сообщалось, "Киевстар" за девять месяцев этого года увеличил выручку на 11,4% – до 18,64 
млрд грн, а EBITDA – на 17,6%, до 12,53 млрд грн. 

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

 

 ФІНАНСОВІ РИНКИ 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 
 

Глава НБУ зустрівся з керівництвом Світового банку  
та IFC під час візиту до Вашингтона 

11.11.2020 

Глава НБУ Кирило Шевченко в рамках робочого візиту до 
Вашингтона зустрівся з тимчасовим керуючим директором і виконавчим 
віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Стефані фон 
Фрідебург і керівництвом Світового банку (СБ). 

Згідно з повідомленням прес-служби Нацбанку в середу, під час зустрічі з 
виконавчим директором групи, до якої входить Україна, Куном Давідсе, регіональним 
директором СБ у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі, а також віце-президентом 
СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде голова НБУ відзначив 
спільну з роботу для зміцнення фінансової системи України. Він відзначив, зокрема, спільні 
проекти щодо реформування державного банківського сектора, небанківського фінсектора 
("спліт"), реформування національної платіжної системи, удосконалення системи 
врегулювання неплатоспроможних банків, впровадження наглядових технологій (SupTech), 
а також над зниженням частки непрацюючих кредитів у банках. У свою чергу під час 
зустрічі зі Стефані фон Фрідебург Шевченко відзначив спільну роботу з IFC над створенням 
кредитного реєстру НБУ, підвищенням доступності фінансових послуг в Україні, зокрема 
впровадженням нових фінансових продуктів і цифрових послуг, захистом прав споживачів. 
"Ми дуже раді приєднатися до мережі сталого банкінгу (Sustainable Banking Network) (...) 
Серед перших кроків у розвитку зеленого фінансування, які ми вже зробили, – створили для 
банків гнучкі умови для реструктуризації боргів виробників "зеленої" електроенергії", - 
процитувала прес-служба главу НБУ. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ 

 
Планується входження Міжнародної фінансової  

корпорації в капітал Укргазбанку 
19.11.2020 

Найближчим часом має бути підписана угода з Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC) про входження в капітал Укргазбанку. Про це 
повідомляє портал ukrinform.ua 

"Ми плануємо підписати угоду з IFC найближчими тижнями. Усі ключові питання 
вже вирішено. Ми отримали очікуване роз'яснення Антимонопольного комітету щодо 
визначення неналежності до державної допомоги можливого зворотного викупу Мінфіном 
акцій Укргазбанку, які належатимуть Міжнародній фінансовій корпорації на правах 
власності, у разі виникнення намірів МФК скористатися таким правом", - розповів 
заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв'ю виданню «Кореспондент». Він 
також повідомив, що IFC надають кредит Укргазбанку на суму 30 млн євро, який потім буде 
конвертований в 20% капіталу банку. Як повідомляв Укрінформ, в кінці жовтня міжнародне 
агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній 
валюті АБ "Укргазбанк" на рівні "В" з прогнозом "стабільний". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
ЕИБ одобрил выделение Украине двух кредитов  

на 440 миллионов евро 
19.11.2020 

Европейский инвестиционный банк одобрил два кредитных проекта 
для Украины: 340 млн евро в рамках Программы восстановления и 100 млн 
евро на развитие дорог в Луганской области. 

Финансирование в рамках Программы восстановления должно быть направлено на 
создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе администра-
тивных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а 
также на поставки коммунальных услуг. Программа, в частности, ориентирована на объек-
ты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, 
а также четырех прилегающих областей - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и 
Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком 
внутренних переселенцев, уточнил ЕИБ. Как указано в сообщении, финансирование 
предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, 
градостроительство, транспорт. ЕИБ напоминает, что этому проекту предшествовал 
успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, и оба они 
предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим 
финансированием 3 млрд евро. Что касается проекта на развитие дорог, то его средства 
планируется направить на реконструкцию региональных дорог Т-13-02 КПП "Танюшевка" – 
Старобельск – Бахмут и Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск в 
Луганской области, что позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции 
сельского хозяйства за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры. 

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

 
Украина получит $300 млн от  

Всемирного банка 
12.12.2020 

Всемирный банк предоставит Украине кредит в $300 млн для борьбы 
с экономическими последствиями COVID-19 и предотвращения бедности 
среди миллиона украинцев.  

"Это финансирование поможет укрепить Программу гарантированного 
минимального дохода в Украине, чтобы не допустить, чтобы около 1 млн украинцев 
оказались за чертой бедности из-за пандемии COVID-19", – говорится в пресс-релизе ВБ. 
Пособия будут выплачиваться физическим лицам и домашним хозяйствам, которые 
потеряли работу или источники дохода из-за пандемии. Этот кредит Украина получит в 
рамках проекта Модернизации системы социальной защиты. Кредит будет направлен на 
поддержку внедрения онлайн-зачислений и расширения электронных/цифровых 
платежей. По прогнозам Всемирного банка , из-за пандемии COVID-19 бедность в Украине 
может вырасти на 4%, достигнув примерно 23% к концу 2020 года. В рамках проекта 
Модернизации системы социальной защиты Украина уже получила $750 млн. 
Финансирование направляли на реформы по сокращению бедности, политику защиты 
бедных, а также программы по систематическому выведению семей из бедности. 30 апреля 
Всемирный банк утвердил предоставление Украине кредита в $150 млн "для расширения и 
совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода". 18 сентября 
министр финансов Сергей Марченко сообщил, что выделение первого транша ВБ в размере 
$350 млн откладывается. 25 сентября в ВБ заявили о готовности выдать кредит в размере 
$65 млн на обновление дорожной инфраструктуры Луганской области. 7 ноября президент 
Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит от Всемирного банка $100 млн 
на возобновление экономики и предпринимательства Донбасса. 

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

 
ЧБТР планирует подписать кредитное соглашение  

с "Метинвестом" 
15.12.2020 

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца декабря 
планирует подписать кредитное соглашение с "Метинвестом", сообщил 
президент банка Дмитрий Панкин. 

"В отношении "Галнафтогаза", мы готовы предоставить гарантию, и подали 
соответствующее предложение Международной финансовой корпорации, другому 
кредитору проекта", - сказал Панкин, комментируя судьбу одобренных советом директоров 
банка в июне этого года проектов Украине. Президент ЧБТР отметил, что это нормальная 
ситуация, когда коммерческое и финансовое закрытие одобренных советом проектов 
может занять некоторое время, особенно в случае сложных сделок, требующих множества 
документов, а также оценку и совершенствование активов обеспечения проекта, 
страхование и тому подобное. Панкин напомнил, что по двум другим проектам, 
одобренным в июне – займам Укргазбанку и Новопечерский школе – соответствующие 
договоры уже были подписаны в соответствии с планом. "Банк имеет достаточно большое 
количество операций в Украине на ближайшие годы. При поддержке украинского 
правительства мы работаем над проектами, которые имеют влияние на развитие в 
металлургии, транспорте, агробизнесе и коммерческой недвижимости", – подчеркнул 
президент ЧБТР. Вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний 
"Метинвест" в начале июля уточняла, что находится на финальной стадии переговоров с 
ЧБТР по семилетней кредитной линии на общую сумму EUR62 млн, одобренной советом 
директоров банка. Средства будут использованы "Метинвестом" для реализации 
инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала. Генеральный директор группы 
Юрий Рыженков отмечал, что этот кредит обозначит важный этап в истории "Метинвеста", 
так как группа впервые будет сотрудничать с международной финансовой организацией.  
 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Читайте также: ЧБТР сохраняет планы 
проведения бизнес-форума в Одессе >>> 

 

Україна підписала угоду з МБРР про позику 
$100 млн на проект "Східна Україна" 

17.12.2020 

Україна підписала угоду з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (МБРР) про залучення $100 млн для реалізації проекту "Східна 
Україна: возз'єднання, відновлення та відродження". 

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, 17 грудня, було підписано угоду про позику між Україною в 
особі віце-прем'єр-міністра Олексія Резнікова та МБРР в особі в. о. регіонального директора 
Світового банку у справах країн Східної Європи Бахер Ель-Хіфнаві. "У центрі цього проекту, 
як і в майбутній Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, - люди. 
Створення комфортних умов для громадян, створення робочих місць - це пріоритети. Наше 
міністерство - для людей і про людей", - наголосив Резніков. Проектом передбачено 
капітальний ремонт близько 183 км автомобільних доріг у Луганській області, які є 
ключовими транспортними коридорами в регіоні, та залучення інвестицій для відновлення 
сільського господарства через реалізацію окремих сільськогосподарських субпроектів, 
спрямованих на вирішення наслідків збройної агресії РФ для сільськогосподарської галузі 
на території Луганської області, підконтрольної уряду України. Зазначено, що кредит 
надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років - пільгові. "Найближчим часом буде 
підписано угоду між Мінфіном та Мінреінтеграції щодо використання цих коштів", - додали 
у відомстві. Як повідомлялося, 2 вересня Кабінет Міністрів України погодив залучення 
позики в розмірі $100 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації 
проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження"(3В) й уповноважив 
віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій Олексія Резнікова підписати угоду з МБРР. 

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

 
 

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 БАНКИ 

Клюєви, Іванющенко, Ахметов, Бахматюк, Новинський:  
ТОП-9 боржників Укрексімбанку 

03.11.2020 

Голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер в інтерв'ю 
НВ Бізнес вперше озвучив компанії з найбільшим боргом. Про це повідомляє 
служба новин порталу nv.ua 

Євген Мецгер зокрема назвав: ПрАТ Завод напівпровідників — 11,2 млрд грн (брати 
Клюєви); ПрАТ АзовЕлектроСталь — 7 млрд грн (Юрій Іванющенко); ПрАТ Креатив — 4,6 
млрд грн (Ю. Давидов і С. Березкін); ТОВ ЕСУ — 3,3 млрд грн (Рінат Ахметов); ТОВ ВЕСТА — 
3,2 млрд грн (Д. Дзензерський); ТОВ КоронАгро — 3,1 млрд грн (В. Тополов); Група Райз — 
2,8 млрд грн (Олег Бахматюк); ТОВ Фактор-Ексім — 2,6 млрд грн (С. Тищенко); ТОВ Амстор 
— 2 млрд грн (В. Новинський). Нагадаємо, що зараз Укрексімбанк перебуває на другій 
позиції серед українських банків за часткою непрацюючих кредитів (NPL) у розмірі понад 
75,8 млрд грн. Перше місце за цим показником посідає націоналізований ПриватБанк — 
понад 250 млрд грн і третє за Ощадбанком — більше 62 млрд грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
ДБР повідомили про підозру та завершили досудове 

розслідування в справі ПАТ «Вектор Банк» 
03.11.2020 

ДБР повідомили про підозри та завершили розслідування відносно 
учасників злочинної групи, серед яких ексголова правління банку та 
колишні керівники структурних підрозділів ПАТ «Вектор Банк». 

Слідством встановлено, що посадові особи банку вчиняли завідомо збиткові 
операції, а саме надавали кредити власним фіктивним підприємствам. Зазначені 
підприємства не здійснювали господарської діяльності та не мали доходів для 
обслуговування кредитної заборгованості. Під час укладення кредитних угод позичальники 
надавали документи стосовно наявності заставного майна, а саме товарів в обороті, які 
фактично за документами були відсутні від початку укладення кредитних договорів,  про 
що було достовірно відомо посадовим особам банку. Відповідні експертизи підтвердили їх 
фіктивність. Таким чином, Голова правління ПАТ «Вектор Банк» спільно з головою 
спостережної ради та іншими посадовими особами банку, під виглядом надання кредитів 
фіктивним фірмам, незаконно виводили кошти з банку на загальну суму 28 мільйонів 
гривень. Чотирьом учасникам злочинної групи – працівникам ПАТ «Вектор Банк» 28 
жовтня 2020 року повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні 
ним шляхом зловживання службовим становищем (за ч. 5 ст. 191 КК України), а саме: 
ексголові правління; двом колишнім начальникам  департаментів; начальнику одного з 
управлінь. Нагадаємо, що у травні 2020 року було повідомлено про підозру ексголові 
спостережної ради банку. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДБР 

 
Суд зобов'язав пов'язану з Коломойським фірму сплатити  

ПриватБанку півмільярда 
04.11.2020 

Госпсуд Дніпропетровської області 28 жовтня в рамках справи про 
банкрутство ТОВ “Діксон” з групи “Приват” олігарха Ігоря Коломойського 
визнав кредиторські вимоги ПриватБанку на 385 млн грн.  

Сумарно суд визнав вимоги ПриватБанку до фірми “приватівців” на 500 млн грн. Суд 
окремо вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ “Діксон” як забезпечені ще такі вимоги 
ПриватБанку: 66,2 млн грн (за кредитним договором від 18 травня 2006 року); 23,2 млн грн 
(за зобов’язаннями ТОВ “Приватбуд” за кредитним договором від 18 грудня 2008-го); 23,7 
млн грн (за зобов’язаннями ТОВ “Нікабудсервіс” за кредитним договором від 25 квітня 
2014-го). Разом з тим грошові вимоги ПриватБанку в розмірі 753,7 млн грн (заборгованість 
по винагороді і пеня за двома кредитними договорами) суд відхилив. Нагадаємо, той же суд 
15 жовтня задовольнив позов державного Приватбанку до ТОВ з іноземними інвестиціями 
“Новофарм” і компанії Pointex Sale LLP про стягнення 4 млрд грн заборгованості. 
Відзначимо, в третьому кварталі 2020 року ПриватБанк списав кредити, які пов’язує з 
ексакціонерами, на суму 3,16 млрд грн (за 2019 рік – лише на 3 млн грн). Банк констатує, що 
на кінець вересня загальний обсяг кредитного портфеля, який він пов’язує з попередніми 
акціонерами, склав 217,3 млрд грн (на початок року – 210,6 млрд грн), повідомляє 
Finbalance. Раніше «ПриватБанк» зазначав, що цей портфель має загальні показники 
кредитного ризику, незалежно від класифікації по галузі економіки й напрямку 
комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів. Ігор Коломойський неодноразово 
заперечував інформацію НБУ і керівників «ПриватБанку», що близько 95% корпоративного 
портфеля банку, який сформувався до націоналізації, – це були інсайдерські позики. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3139062-planuetsa-vhodzenna-miznarodnoi-finansovoi-korporacii-v-kapital-ukrgazbanku.html
https://biz.censor.net/news/3232053/eib_odobril_vydelenie_ukraine_dvuh_kreditov_na_440_millionov_evro
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-poluchit-300-mln-ot-vsemirnogo-banka
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https://news.finance.ua/ua/news/-/481579/sud-zobovyazav-povyazanu-z-kolomojskym-firmu-splatyty-pryvatbanku-pivmilyarda
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru
http://www.eib.org/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.bstdb.org/
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
https://www.eximb.com/ukr/personal/
http://www.vectorbank.com.ua/ru/
http://www.privatbank.ua/
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Чистая прибыль ТАСкомбанка составила 
224,33 млн грн 

05.11.2020 

Чистая прибыль ТАСкомбанка по итогам 9 мес. т.г. составила 224,33 
млн грн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года 
(327,46 млн грн), свидетельствует отчетность на сайте финучреждения.  

Чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 82,636 млн грн, что в 2,5 
раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (204,19 млн грн). Чистый 
комиссионный доход за девять месяцев составил 235,45 млн грн, что в 1,4 раза меньше, чем 
в первом полугодии 2019 года (338,41 млн грн). Чистый процентный доход вырос на 6,2% – 
до 998,757 млн грн. Активы банка выросли на 15,6% – до 22,23 млрд грн, а кредиты 
клиентам – на 18,7%, до 14,7 млрд грн. Обязательства выросли на 16,4% - до 19,936 млрд 
грн, депозиты клиентов – на 12%, до 16,44 млрд грн. Собственный капитал банка 
увеличился на 9,4% – до 2,833 млрд грн, а размер его уставного капитала в 1,4 раза – 1,647 
млрд грн. По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка являлся 
Сергей Тигипко (99,93% акций). Согласно данным НБУ на 1 сентября 2020 года, 
ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 18-е место (22,579 млрд грн) среди 75 
действующих в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Прибуток німецького банку в Україні 
впав в 6 разів 

07.11.2020 

За підсумками першого півріччя поточного року чистий прибуток ПАТ 
“Дойче Банк ДБУ” значимо впав в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

За підсумками січня-вересня 2020 року банк скоротив свій прибуток в 5,7 раза – до 
7,41 млн грн, тоді як минулого року аналогічний рівень прибутку склав 42,15 млн грн. 
Також в цьому році банк отримав ряд збитків розміром у 3,26 млн грн, тоді як у 2019 році 
відомству, навпаки, вдалося вийти в плюс і отримати прибуток розміром в 17,99 млн грн. 
Крім цього, у звіті банку фіксуються і позитивні зміни. Зокрема, активи банку зросли на 
1,6% – до 2,79 млрд грн, кошти в інших банках – в 1,6 раза (до 787,63 млн грн). Однак в 
цьому році  банк став менше кредитувати своїх клієнтів – кредити скоротилися у 2,2 раза. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами fbc.ua 

 
Банк Порошенка скоротив чистий 

прибуток майже в 10 разів 
09.11.2020 

За підсумками 9 місяців 2020-го чистий прибуток Міжнародного 
інвестиційного банку склав 5,6 млн грн, що в 9 разів менше, ніж за 
аналогічний період 2019 року (50,53 млн грн). 

За III квартал поточного року його чистий прибуток скоротився в 9,8 рази до 
відповідного періоду минулого року – до 1,8 млн грн. Інші показники фінустанови: чисті 
процентні доходи банку за дев’ять місяців 2020 року збільшилися на 0,6% – до 112,252 млн 
грн, при цьому чисті комісійні скоротилися на 19,8% р/р – до 54,82 млн грн і відрахування в 
резерви під знецінення кредитів зросли в 4,5 рази – до 154,11 млн грн; активи банку за 
підсумками січня-вересня 2020 року зросли на 18,1% – до 3,43 млрд грн, зростання яких 
було зумовлене збільшенням грошових коштів та їх еквівалентів в 4,1 рази – до 1,35 млрд 
грн; кредити і заборгованість клієнтів знизилася на 16,8% – до 1,25 млрд грн, а інвестиції в 
цінні папери – в 1,6 рази, до 458,98 млн грн. Крім того, кредити і заборгованість банків 
скоротилася до нуля з 96 млн грн; зобов’язання МІБ за три квартали зросли на 20,8% – до 
3,02 млрд грн, в тому числі кошти клієнтів – на 28,8% (до 2,71 млрд грн), а кошти банків – 
на 21,4% (до 162,2 млн грн); власний капітал банку за дев’ять місяців збільшився – до 
411,08 млн грн, а статутний капітал – на 16,3%, до 387,87 млн грн. Нагадаємо, що за перше 
півріччя чистий прибуток МІБ склав 3,78 млн грн. Це в 8,7 рази, або на 29,01 млн грн, менше 
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У січні-червні 2019 року показник був 
на рівні 32,79 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
 

Нацбанк согласовал Тигипко приобретение покупа теля 
акций "Проминвестбанка" 

09.11.2020 

Национальный банк Украины согласовал приобретение украинским 
бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая 
компания "Фортифай". Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. 

"Согласовано Luregio Limited приобретение существенного участия в ООО "ФК 
"Фортифай"; согласовано Тигипко Сергею Леонидовичу приобретения существенного 
участия в ООО "ФК "Фортифай", – сказано в сообщении НБУ. Как сообщалось, 
Антимонопольный комитет (АМКУ) согласовал приобретение "Проминвестбанка" 
компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай". После 
этого НБУ получил документы от Тигипко, необходимые для согласования приобретения 
им ПИБа через его компанию Luregio Limited. В соответствии с информацией в Едином 
госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года 
зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными 
видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление 
финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг. Руководителем 
предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим 
вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих 
Тигипко. При этом недавно у купленной структурами Тигипко финкомпании "Фортифай" 
сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению 
олигарха Игоря Коломойского. Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций 
"Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного 
производства за 268,71 млн грн. 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. Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по 
требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур 
наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты 
неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах 
структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными. За это время 
"Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все 
отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве. После ареста акций "Проминвестбанка" 
российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты 
Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро. 

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

 
 
 
 

Кабмін зобов`язав Ощадбанк приєднатися до  
системи ФГВФО із 1 січня 2021 року 

12.11.2020 

Уряд схвалив основні напрямки діяльності Ощадбанку на 2020-2024 
роки, повідомляє Міністерство фінансів. Про це повідомляє служба новин 
порталу finbalance.com.ua 

У відповідному розпорядження йдеться, що Ощадбанк буде зміцнювати свої позиції 
у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігати позиції в сегментах 
корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки 
державних підприємств. Як уточнює Ощадбанк, згідно з документом, він має: зменшити 
рівень операційних витрат та переглянути капітальні витрати шляхом оптимізації мережі 
та централізації функцій та операцій; посилювати систему управління ризиками, що 
забезпечить зростання кредитування за рахунок зваженої кредитної політики; розвивати 
систему ІТ; врегулювати рівень непрацюючих активів та послідовно скоротити їх частку 
завдяки жорсткій стратегії управління такими активами; забезпечити приєднання до 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1 січня 2021 року; забезпечити вступ 
міжнародних фінансових організацій до капіталу, що спричинить мажоритарну або повну 
приватизацію до кінця 2025 року. Як відомо, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук 
зазначав, що Мінфін веде переговори з ЄБРР щодо можливості входження в капітал 
Ощадбанку, однак визнавав, що відповідна угода до кінця року є малоймовірною. Влада 
України взяла зобов’язання перед МВФ забезпечити до кінця жовтня 2020 року виконання 
всіх умов для входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку. 

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

 
 

ОТП Банк отримає 25 млн євро на підтримку  
малого і середнього бізнесу 

13.11.2020 

Європейський банк реконструкції і розвитку схвалив виділення ОТП 
Банку кредиту на 25 млн євро на чотирирічний термін для фінансування 
мікро-, малих і середніх підприємств. 

«Проект дозволить профінансувати довгострокові інвестиції українських ММСП в 
модернізацію їх технологій і обладнання, необхідних для відповідності стандартам ЄС з 
точки зору якості продукції, заходів з охорони праці та навколишнього середовища», — 
сказано в повідомленні. На додаток до довгострокового фінансування субпозичальники 
отримають технічну допомогу, яка фінансується ЄС, і грантову підтримку у вигляді 
інвестиційних стимулів після завершення своїх інвестиційних проектів. ОТП Банк є 
флагманом банківської групи ОТП, до складу якої також входять компанії КУА ОТП Капітал і 
ОТП Лізинг. За даними НБУ, на 1 вересня 2020 року за розміром загальних активів ОТП Банк 
займав 10-е місце (60,73 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
З початку року УКРГАЗБАНК заробив  

725 млн грн прибутку 
18.11.2020 

За 10 місяців  2020 року прибуток УКРГАЗБАНКУ зріс до 725 млн грн, 
що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді 
УКРГАЗБАНК заробив 576 млн грн. 

З початку року активи УКРГАЗБАНКУ зросли на 33,5 млрд грн, а це +28% приросту. 
Таким чином, Банк став лідером на ринку за зростанням активів. Станом на 1 листопада 
наші активи сягнули майже 160 млрд грн. Наразі клієнтами банку є понад 2,3 млн українців, 
більше 73 тисячі підприємців сегменту МСБ та понад 6,8 тисяч великих підприємств. Навіть 
під час карантину державний УКРГАЗБАНК продовжує активно підтримувати український 
бізнес. Так, обсяг наших кредитних угод за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» вже 
подолав позначку в мільярд гривень, де левова частка – саме інвестиційні кредити. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами УКРГАЗБАНКУ 

 
 

Владельцы планируют продать украинский 
"БТА Банк" до конца года 

24.11.2020 

АМКУ дал разрешение на продажу 50% + 1 акция "БТА Украина", до 
конца 2020 г. планируется закончить сделку. Об сообщил казахстанский 
бизнесмен Кенес Ракишев. 

"Эта сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных 
документов в Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили 
от Антимонопольного комитета Украины разрешение физлицу, гражданину Беларуси, на 
покупку 50% + 1 акция украинского БТА банка. Теперь ждем разрешения от Национального 
банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка 
структурирована частями, но вообще мы хотим все продать", - сказал Ракишев. Он 
напомнил, что в стратегии его компании продать все банки - "дочки" БТА банка. "У нас 
было три банка: в Беларуси, в Украине и Киргизии. Когда "БТА банк Казахстан" сдал свою 
лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя 
решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В 
прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить 
сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется 
ситуация в Беларуси, мы хотим продать "БТА Белоруссия". Хотя сейчас у нас на "БТА 
Белоруссия" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - пояснил Ракишев. 
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк по 
размеру активов занимал 71-е место (385,612 млн грн) среди 74 действовавших в Украине 
банков. Казахстанской компанией "БТА банк" владеет Ракишев и Fincraft Group (бывшая 
Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой 
является Ракишев. "БТА банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в 
сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет 
назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является 
компанией по управлению активами. В интервью "Forbes Казахстан" в 2018 году Ракишев 
сообщал, что на балансе БТА консолидирована значительная часть активов, которые 
возвращаются через суды, 80% из которых - российские. Ракишев с конца 2017 года был 
крупнейшим акционером российской компании Petropavlovsk (входит в топ-5 
золотодобытчиков РФ). Однако летом 2019 года бизнесмен продал свою долю в 
Petropavlovsk (22,4%). В сентябре 2020 года структура Ракишева стала резидентом 
Арктической зоны РФ с проектом перезапуска простаивающего с 2014 года морского порта 
"Витино" на Белом море. Ожидается, что порт "Витино" будет запущен в первом квартале 
2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год. Объем инвестиций в 
проект - около 3 млрд рублей. 

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

 
 
 
 
 

http://www.fixygen.ua/news/20201105/chistaya-pribyl-2.html
https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/pributok-nimetskogo-banku-v-ukrayini-vpav-v-6-raziv/
https://news.finance.ua/ua/news/-/481719/bank-poroshenka-skorotyv-chystyj-prybutok-majzhe-v-10-raziv
https://biz.censor.net/news/3229856/natsbank_soglasoval_tigipko_priobretenie_pokupatelya_aktsiyi_prominvestbanka_obnovleno
http://finbalance.com.ua/news/uryad-zatverdiv-osnovni-napryamki-diyalnosti-oshchadbanku-na-2020-2024-roki
https://nv.ua/ukr/biz/finance/pidtrimka-biznesu-otp-bank-otrimaye-kredit-yebrr-dlya-finansuvannya-malih-i-serednih-pidpriyemstv-50123858.html
https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/12579-s_nachala_goda_zarabotali_725_mln_grn_pribyli
https://biz.censor.net/news/3232832/vladeltsy_planiruyut_prodat_ukrainskiyi_bta_bank_do_kontsa_goda
http://www.tascombank.com.ua/
https://www.db.com/ukraine/
http://www.ii-bank.com.ua/about
http://www.pib.com.ua/
http://www.oschadnybank.com/
http://www.otpbank.com.ua/
http://ukrgasbank.com/
http://btabank.ua/rus/bank_media.php


 

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

 

Верховний суд визнав "Астра Банк"  
неплатоспроможним 

27.11.2020 

Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу Нацбанку і 
визнав “Астра Банк” неплатоспроможним. Про це повідомляє прес-служба 
НБУ, передає портал finance.ua 

Своїм рішенням по справі 826/8333/15 Верховний суд скасував рішення Окружного 
адмінсуду м. Києва та Шостого апеляційного адмінсуду, які визнавали дії НБУ 
протиправними. У регуляторі нагадують, що Астра Банк є єдиним банком, який був 
виведений з ринку шляхом його продажу компанії-інвестору, а саме компанії AGRO 
HOLDINGS (UKRAINE) LIMITED, яка його докапіталізувала. Надалі банк вийшов на ринок під 
новим брендом – Агропросперіс Банк. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 

 
НБУ віднесло "Місто Банк" ексрегіонала Фурсіна 

до неплатоспроможних 
14.12.2020 

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ “Місто Банк”, 
який належить колишньому народному депутату від “Партії Регіонів” Івану 
Фурсіну до категорії неплатоспроможних. 

 “Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ „Місто Банк“ 
до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і 
більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалене з метою захисту 
інтересів вкладників та кредиторів банку”, — зазначили в регуляторі. Повідомляється, що 
проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів — 
підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості 
становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). “У результаті втрати 
об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня. Зважаючи на відсутність вжитих 
заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ „Місто Банк“ не 
відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам 
Національного банку, сьогодні Правління Національного банку ухвалило рішення про 
віднесення банку до категорії неплатоспроможних” — повідомили в НБУ. Також 
зазначається, що віднесення АТ “Місто Банк” до категорії неплатоспроможних жодним 
чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови 
становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків. “Незважаючи на ситуацію з 
„Місто Банком“, наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У 
банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми 
завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає 
виправленню”, — зазначив Голова Національного банку Кирило Шевченко. Додамо, що 78% 
вкладників АТ “Місто Банк” (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх 
вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 
тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх в межах суми, гарантованої 
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої 
суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної 
суми вкладів фізосіб). Зазначимо, що власником АТ “Місто Банк” є Іван Фурсін, якому 
належить 97,18% акцій. Фурсін був народним депутатом України 7-го скликання від Партії 
регіонів. Також йому належало 10% акцій “РосУкрЕнерго”, а також він має 10% акцій 
Centragas Holding AG. У липні 2020р. викупив ТРЦ Sky Mall в Києві. Нагадаємо, що за жовтень 
2020 року виплати кредиторам неплатоспроможних банків становили 477,6 млн грн. 

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

 
Вкладчик CityCommerce Bank добился регистрации НАБУ дела об EUR62 млн  

ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой 
16.12.2020 

НАБУ по решению ВАКС внесло в Единый реестр досудебных 
расследований ведомости о криминальном правонарушении, 
заявленные вкладчиком выведенного с рынка "Городского 
коммерческого банка" (CityСommerce Bank). 

Заявитель обвиняет главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-главу Нацбанка 
Валерию Гонтареву в причастности к нанесению ущерба на EUR62 млн из-за списания $58,7 
млн средств банка через австрийский Meinl Bank в пользу компании бизнесмена Владимира 
Антонова в 2015 году. "1 декабря 2020 года во исполнение определения следственного 
судьи Высшего антикоррупционного суда от 27 ноября 2020 года в деле №991/9656/20 
Национальным бюро начато расследование в уголовном производстве по признакам 
уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК по факту злоупотребления 
полномочиями должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" при 
возможном содействии должностных лиц органов государственной власти во время 
осуществления финансовых операций с использованием корреспондентских счетов, 
открытых указанным банковским учреждением в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Вена, 
Австрия), которыми были причинены тяжкие последствия ПАО "Городской коммерческий 
банк", - говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина". Согласно базе 
судебных решений, первоначально НАБУ в середине ноября не открыло дело по жалобе 
вкладчика, который обжаловал эти действия в ВАКС и добился внесения дела в реестр. В 
свою очередь Гонтарева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" назвала эти 
обвинения абсурдом. "Что можно сказать, полный бред!! Я еще в сентябре 2014 года на 
встрече с главой ЦБ Австрии г-ном Навотным подняла вопрос о санкциях для банка Meinl за 
отмывочную деятельность, а потом публично об этом говорила везде", – заявила экс-глава 
НБУ. Она отметила, что первое совещание с банками на счет Meinl и других банков-отмывок 
было в 2014 году, а затем в условиях бездействия австрийского регулятора Нацбанк 
Украины под ее руководством запретил банкам размещать средства на корсчетах Meinl 
Bank, а также ряда других подобных банков в Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге, 
Латвии и Эстонии. Гонтарева также напомнила, что ЦБ Австрии только в прошлом году 
забрал у Meinl Bank лицензию. Согласно определению ВАКС в системе судебных решений, 
истец оценивает нанесенный ему ущерб от ликвидации Городского коммерческого банка в 
$1 млн. Среди обвиняемых им также лица, бывшие на тот момент замглавой НБУ, 
директоры-распорядители Фонда гарантирования вкладов физлиц, начальником ГСУ МВД 
Украины и ГСУ НПУ, глава Госслужбы финмониторинга и подчиненные им лица. Истец 
утверждает, что должностные лица "Конверсбанк", переименованного позже в Городской 
коммерческий банк, по сговору с владельцем банка гражданином РФ Антоновым, 
договоренности с должностными лицами Meinl Bank и при содействии украинских 
должностных лиц организовали передачу Meinl Bank через его счет в Deutsche Bank Trust Co 
Americas $58,7 млн средств вкладчиков банка. Впоследствии, указывает истец, ссылаясь на 
СБУ, эти деньги списала компания Melfa Group Ltd Антонова в конце декабря 2015 года 
благодаря договорам ответственного хранения, заключенным еще в 2011 году в нарушение 
требований НБУ и законов. В результате, считает заявитель, был нанесен ущерб на EUR62 
млн вкладчикам, Минфину и Нацбанку, которые были вынуждены кредитовать Фонд 
гарантирования вкладов физлиц. По мнению истца, украинские должностные лица 
совершили преступления по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или 
служебным положением, а также о превышении власти или служебными полномочиями 
работником правоохранительного органа.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Dragon Capital купує банк у депутата  
Новинського 

22.12.2020 

Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited просить 
Антимонопольний комітет дозволити їй придбати контрольний пакет акцій 
Юнекс Банку. Про це повідомляє finclub.net 

«Про надання дозволу компанії Dragon Capital Investments Limite» (м. Нікосія, Кіпр) 
на придбання акцій АТ «Юнекс Банк» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у 
вищому органі управління товариства», - йдеться в порядку денному засідання АМКУ 22 
грудня. У вересні ТОВ «Флот Експрес» спільно з компанією Withine Investments Ltd. (Кіпр) 
придбали понад 99,3% акцій Юнекс Банку. Компанія Withine Investments Ltd. належить 
Вадиму Новинському, а «Флот Експрес» - Дмитру Єлтишеву. 18 вересня банк отримав від 
мажоритарних власників публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх 
міноритарних власників акцій Юнекс Банку по 32 копійки за акцію при номінальній 
вартості у 1 грн. Наразі «Флот Експрес» (4,363844%) і кіпрська Withine Investments Ltd. 
(94,979975%) володіють 99,3438% статутного капіталу банку. За десять місяців 2020 року 
Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку. Dragon Capital — одна з найбільших 
інвесткомпаній України. Працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає 
повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і 
приватних клієнтів. Гендиректором і засновником Dragon Capital є Томаш Фіала. У грудні 
2019 року польський Getin Holding заявив про наміри продати український Idea Bank 
інвестиційній компанії Dragon Capital. Після цього Getin Holding оголосив про продаж 100% 
акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 
млн), що складає близько 1,6 капіталу. Планувалося, що передача частки в Ідея Банку 
Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року. Однак наприкінці червня стало відомо, що 
сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли 
протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку. Також Getin Holding не 
отримав жодної інформації про затвердження угоди Національним банком, що було однією 
з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку. У листопаді АМКУ дозволив Dragon 
Capital придбати контрольну частку Treeum Holdings Limited, яка володіє онлайн-
виданнями Finance.ua і Minfin.com.ua. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finclub.net 
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Ярославський купив частку у страховій  
компанії Оранта 

05.11.2020 

Компанія DCH Investment UA Ltd бізнесмена Олександра 
Ярославського стала власником 9,81% АТ Національна акціонерна страхова 
компанія Оранта. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Також акціонерами Оранти стали ТОВ Приватна інвестиційна компанія (7,52%, 
Харків) і ТОВ Регіональне охоронне агентство Стаф (7,49%, Київ). При цьому ряд акціонерів 
Оранти скоротили свої пакети акцій. Артем Лисицький — з 9,98% до 0,17%, Роман Баскаков 
— з 7,52% до 0,03%, а Марина Лучко — з 7,52% до 0%. Раніше, 26 серпня 2020 року, 
зареєстровані на Кіпрі компанії Backwood Holdings Limited, що володіє 13,74% НАСК Оранта, 
і Leoberg Holdings Limited (7,183%) скоротили свої пакети до 0%. Акціонерами компанії 
стали Артем Лисицький, Марія Лосєва (7,18%), Марина Лучко і Руслан Баскаков, які раніше 
акцій Оранти не мали. За даними Нацкомісії з цінних паперів, станом на другий квартал 
2020 року акціонерами Оранти також були БТА Банк (Казахстан) — 35,17%, кіпрські 
компанії Visiline Limited — 9,42%, Cezavelios Holdings Ltd. — 5,62%, Chilwell Limited — 9,99% 
акцій. НАСК Оранта є правонаступником Укрдержстраху, заснованого 25 листопада 1921 
року. У 1993 р. Укрдержстрах було перетворено, його засновником з боку держави виступив 
Фонд держмайна України. У 2007 р. ФДМ продав останній пакет акцій, що перебував у 
державній власності. Свою діяльність Оранта здійснює на підставі 33 ліцензій: 15 
обов’язкових і 18 добровільних видів страхування. У 2019 році компанія зібрала страхових 
премій на 913,9 млн грн, що на 17,6% більше, ніж роком раніше (776,8 млн грн), збільшила 
виплати на 22% - до 326,5 млн грн. Як повідомлялося, Олександр Ярославський у 2017 році 
став кінцевим бенефіціарним власником страхової компанії ІНГО Україна. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
 

 
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

Киевская "ЭСКА Капитал" выпустила  
облигации на 100 млн грн 

09.12.2020 

Лизинговая компания ООО "ЭСКА Капитал" с 30 ноября начала 
размещение 3-летних облигаций серии "B" на 50 млн грн, а с 1 февраля 2021 
г. начнет также размещение 3-летних облигаций серии "C" еще на 50 млн. 

"Когда мы в 2017 году выпустили корпоративные облигации нашей компании на 30 
млн грн, все крутили у виска (…) Сегодня в обращении уже находится достаточно выпусков 
корпоративных бумаг: точно больше 10 эмитентов. Мы добавляем к ним наш - на 100 млн 
грн – достаточно большой выпуск для Украины", – прокомментировал управляющий 
партнер и владелец 50% компании Сергей Васьков. Первый выпуск 3-летних облигаций с 
погашением 14 февраля 2021 года был полностью размещен: 24 млн грн купили юрлица и 6 
млн грн - физлица. "Так что с сегодняшнего дня приступаем к размещению. В планах на 
2021-2022 гг. еще 100 (млн грн – ИФ), а может и больше. Все зависит от веры украинского 
инвестора в украинскую экономику и украинские компании", – добавил Васьков. Согласно 
публичному предложению, номинальная доходность обеих серий – 17% годовых (у 
дебютного выпуска 2017 года – 19%), выплата купона ежемесячно, номинальная стоимость 
одной облигации – 1 тыс. грн. Эмитент намерен самостоятельно разместить свои бумаги на 
фондовой бирже ПФТС. Привлеченные в результате размещения облигаций финансовые 
ресурсы будут направлены на увеличение лизингового портфеля – приобретение и 
передачу в лизинг новой и бывшей в употреблении техники. Ориентировочную стоимость 
расходов на выпуск каждой серии облигаций компания оценила в 0,2 млн грн. "ЭСКА 
Капитал" - универсальная лизинговая компания, предоставляющая финансирование на 
приобретение автотранспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники, дорожно-
строительной техники и железнодорожных вагонов. Компания основана в 2008 году. 
Собственниками компании, с равными долями, являются Антон Дядюра и Сергей Васьков. 
"ЭСКА Капитал" за 9 месяцев 2020 года нарастила выручку на 66% – до 231,69 млн грн, 
увеличив чистую прибыль на 40,8% – до 19,9 млн грн и начислив дивиденды в размере 3,2 
млн грн. Объем предоставленных услуг финансового лизинга на конец сентября этого года 
составил 307,84 млн грн по сравнению с 240,22 млн грн на конец прошлого года. Чистая 
стоимость дебиторской задолженности на конец сентября составляла 263,8 млн грн (на 
начало года – 169,81 млн грн), просроченная – 14,8 млн грн (11,58 млн грн). Долгосрочные 
кредиты банков на конец сентября составляли 77,58 млн грн по сравнению с 54,42 млн грн 
на начало года, краткосрочные – 12,32 млн грн (3,79 млн грн) . 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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 РИНОК ІПОТЕЧНИХ ПОСЛУГ  

 
Вперше з 2017 року пожвавився ринок  

іпотечного кредитування 
04.11.2020 

Цього літа вперше від початку 2017 року іпотечні кредити зростали 
швидше, ніж споживчі. Про це у своїй колонці для «Економічної правди» 
розповів голова Національного банку Кирило Шевченко. 

«З липня вперше від початку 2017 року іпотечні кредити росли швидше споживчих. 
Основні причини: відкладений попит на нерухомість, державні програми та зниження 
відсоткових ставок. Якщо ще у грудні 2019 року ви могли взяти кредит на нерухомість під 
19-20%, то сьогодні, враховуючи, що державні банки пропонують програми під 10%, 
середня ставка по ринку становить близько 12-13%», - зазначив голова Національного 
банку Кирило Шевченко. За його словами, низька інфляція та зниження облікової ставки до 
рекордного для України рівня в 6% дозволили закласти фундамент для низьких ставок. 
Сьогодні якісні позичальники можуть взяти доступний кредит на короткострокові потреби 
у гривні за ставкою менше 10% річних, хоча ще рік тому вартість нових кредитів була 
вищою – понад 18% річних, додав Шевченко. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ednist.info 

 
НБУ відкликав валютну ліцензію в Агентство по 

рефінансуванню житлових кредитів 
13.11.2020 

НБУ повідомив, що 11 листопада ухвалив рішення про відкликання у 
ПрАТ "АРЖК" ("Агентство по рефінансуванню житлових кредитів") 
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 12.11.2021.  

Ліцензія відкликана з огляду на відсутність у ПрАТ "АРЖК" мінімально необхідного 
розміру власного капіталу. Для небанківських установ, які мають ліцензію на здійснення 
валютних операцій, пов’язаних з наданням кредитів та/або залученням фінансових активів, 
встановлено вимогу до наявності мінімального власного капіталу в сумі 100 млн грн 
(Положення № 297, яке визначає вимоги до компаній, які здійснюють валютні операції). 
Аналізуючи діяльність установи, Національний банк установив невідповідність зазначеним 
вимогам до капіталу більше ніж удвічі. Водночас акціонери ПрАТ "АРЖК" не підтвердили 
свою готовність збільшити його капітал до встановленого мінімуму. "Відкликання 
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій не впливає на можливість 
здійснення ПрАТ "АРЖК" своєї основної статутної діяльності. ПрАТ "АРЖК" матиме 
можливість здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок власних 
коштів та коштів, отриманих від розміщення іпотечних облігацій, у національній валюті. 
Ліцензія компанії на надання позик у гривні залишається чинною", - уточнив НБУ. 
Нагадаємо, 70,86% акцій АРЖК належать Ощадбанку. 

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

 
Кабмін надав ДІУ держгарантії  

на 3 млрд грн 
17.11.2020 

Кабмін на підставі закону про держбюджет на 2020 рік надав 
Державній іпотечній установі держгарантії для забезпечення часткового 
виконання зобов`язань за внутрішніми кредитами на 3 млрд грн.. 

Згідно з умовами надання держгарантій, плата за держгарантії складе 0,01% річних. 
Як зауважує ДІУ, залучення коштів шляхом випуску гарантованих державою облігацій 
дозволить ДІУ продовжити фінансування програми забезпечення житлом громадян на 
умовах фінансового лізингу. Як повідомлялося, в грудні 2019 року уряд надав ДІУ державні 
гарантії на суму 3,7 млрд грн для забезпечення часткового виконання боргових зобов`язань 
за внутрішніми кредитами в 2019 році, в листопаді 2019 року - на суму 1,2 млрд грн. ДІУ 
створено урядом в жовтні 2004 року. Основний вид діяльності - рефінансування іпотечних 
кредиторів за рахунок коштів, залучених від розміщення цінних паперів.  

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

 
 ОБМІН ВАЛЮТ 

Столичні правоохоронці перекрили канал збуту  
фальшивих американських доларів 

04.11.2020 

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 
затримано двох осіб на спробі збуту підробленої іноземної валюти в особливо 
великих розмірах (ч. 3 ст. 199 КК України). 

Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що на території 
столичного регіону діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, 
зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків. У ході досудового розслідування 
правоохоронцями проведено оперативну закупку підробленої іноземної валюти та 
затримано двох осіб безпосередньо при спробі збуту підроблених  $50 тис. Ще $10 тис. з 
ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих. Наразі тривають 
невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення 
затриманим про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних 
заходів. Перевіряється причетність до злочину працівників правоохоронних органів. Заходи 
з викриття правопорушення проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР, 
розташованим у м. Києві, та Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Прес-служби Київської міської прокуратури 

 
На Київщині СБУ попередила збут десятків мільйонів  

фальшивих грошей 
24.12.2020 

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке 
спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та 
іноземній валютах на території столичного регіону. 

Незаконна діяльність фігурантів могла завдати державі збитки на майже 20 млн у 
гривневому еквіваленті. За попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька 
мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр 
високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки. У межах контролю 
за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної 
діяльності зловмисників. За попередніми висновками фахівців Нацбанку, реалізовані 
«підробки» мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних 
електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют. Під час обшуків за місцями 
проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну 
суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. 
Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур. 
Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199  Кримінального кодексу України. 
Слідчі дії тривають. Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі 
слідчими Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. 
Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ  

 МАКРОСТАТИСТИКА 
 

 
 

Провал операції: хто із зарубіжних продуктових мереж  
не зміг закріпитися в Україні й чому 

04.11.2020 

Росіяни, німці, австрійці, голландці та естонці – продуктові мережі з 
цих країн намагалися вийти на український ринок. І зазнали невдачі, 
підтвердивши, що «чужих тут не люблять». 

 

Перший місяць осені-2020 для українського рітейлу запам’ятається як мінімум 
двома гучними новинами: мережа Billa була продана литовській групі BT Invest, яка 
управляє супермаркетами Novus в Україні, а на вітчизняний ринок e-commerce вийшов 
найбільший російський онлайн-рітейлер Wildberries. Давно в нашій країні не було таких 
значущих перестановок, пов’язаних з активностями зарубіжних компаній. Продаж Billa 
завершив цілу епоху розвитку українського продуктового ринку, адже австрійська REWE 
Group, куди входить і мережа Billa, стала першим міжнародним системним гравцем в FMCG-
роздробі України. RAU згадує інші приклади виходу та зникнення з нашого ринку 
міжнародних операторів, і аналізує причини їх невдач. 

 

Першопрохідці: Billa. У лютому 2000 р. компанія відкрила перший магазин в Києві. 
Досвід системного рітейлу і можливість розвивати торговельну мережу за рахунок 
материнської компанії в сукупності з низькою конкуренцією на ринку дозволили компанії 
закріпитися не тільки в столиці України, а й вийти в регіони. До 2014 року компанія 
об’єднувала 39 торгових об’єктів в 16-ти містах 9-ти областей України. Однак в 2015 році 
комплексний план інвестиційного розвитку мережі дав збій, що обернулося вимушеним 
рішенням австрійців позбутися проблемних об’єктів. У червні 2017 року концерн оголосив 
про одночасний продаж відразу дев’яти супермаркетів в регіонах, що не витримали 
конкуренції з великими вітчизняними та європейськими операторами ринку рітейлу. На 
продаж виставили об’єкти Billa в Дніпрі, Кременчуці, Нікополі, Краматорську, Одесі та 
Херсоні. До цього мережа Billa пішла з Харкова. Уже в жовтні того ж року мережа 
супермаркетів Varus підтвердила придбання маркетів Billa в Дніпрі і Запоріжжі. У лютому 
2018 року АМКУ дозволив ТОВ “АТБ-Інвест” придбати активи “Білла-Україна”, розміщені по 
вулиці Академіка Корольова, 15, в Одесі. Про це повідомляла прес-служба АМКУ. Але 
компанія не здавалася і представила концепт нового магазину, інвестувала в 
масштабування мережі і майже відновила колишню кількість торгових точок. Проте через 
20 років після старту підприємство зі 100% іноземним капіталом змушене було згорнути 
діяльність в країні, продавши місцевий підрозділ іншому продуктовому рітейлеру з 
іноземними інвестиціями – литовській мережі Novus. Детальніше про це написано тут. 

 

Третя спроба: SPAR. Нідерландський SPAR став другою (слідом за Billa) відомою 
іноземною маркою супермаркетів, що почала діяльність в Україні. Правда, на відміну від 
Billa, Spar в Україні – це українські гроші і менеджмент. Взагалі SPAR – одна з найбільших у 
світі мереж, що складається з більше 13 000 магазинів, що діють в 52-х країнах світу. На 
початку двохтисячних SPAR International оперувала майже 17 000 магазинів з сумарним 
річним оборотом близько 25 млрд євро. Але закріпитися на українському ринку їй вдалося 
лише з третьої спроби. Вперше Spar вийшов на український ринок в 2002 році. Розвитком 
мережі тоді займалося ЗАТ “Центр Спар Україна” по генеральній ліцензії від SPAR 
International. Перший супермаркет площею 1200 кв. м відкрився в Києві в травні 2002 року 
біля метро Мінська. Тоді ж експерти заговорили про можливість швидкої експансії 
рітейлера в Україні, бо SPAR на відміну від інших європейських мереж працює за 
принципом франчайзингу (частка франчайзингових магазинів складає 70-75%). Та й сам 
франчайзинг також виглядав незвично для українського ринку: без паушального внеску, 
тільки роялті. Також безкоштовно виконувався проект магазину. Але із зобов’язанням 
купувати торгове обладнання мережі та не менше 60% товару під ВТМ мережі. Власники, 
що входять в мережу магазинів отримували «під ключ» від SPAR International один з 
чотирьох напрацьованих десятиліттями форматів: 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). Деякі фахівці 
вважали, що це буде початком масового освоєння ринку провідними західними мережами, 
які знищать дрібні торгові точки вітчизняних підприємців. Як аргумент наводили приклад 
сусідньої Польщі. У Києві та області рітейлер намагався відкривати власні магазини, а по 
франшизі розвиватися в регіонах. В кінці 2004 року мережа налічувала вже 12 торгових 
точок: три SPAR Express і один SPAR в Луганську, два магазини в Черкасах, по одному SPAR в 
Броварах і Вишгороді, а також два супермаркети SPAR, «Кеш енд Керрі Центр» (влітку 2004 
року переобладнаний в звичайний супермаркет SPAR) і гіпермаркет INTERSPAR в Києві.  

 

Перекресток не в тому напрямку. До моменту покупки в квітні 2005 року п’яти 
магазинів SPAR в Києві і передмістях російська мережа Перекресток давно придивлялася до 
українського ринку. На той момент мережа Перекресток налічувала 97 магазинів в різних 
регіонах РФ, її загальний оборот досягав $766 млн. При цьому рівень продажів українських 
супермаркетів SPAR, що перейшли у власність росіян, в 2005 році прогнозувалися на рівні 
$30 млн. У 2005-08 роках планувалося вкласти в розвиток мережі в Україні близько $200-
300 млн. До того ж за умовами угоди новому власнику дісталася земельна ділянка 1,2 га під 
будівництво гіпермаркету в районі Академмістечка (проспект Палладіна), де мережа 
зібралася побудувати двоповерховий ТЦ площею 12 000 кв. м, перший поверх якого 
повинен був зайняти гіпермаркет, а другий відданий в оренду непродуктовим рітейлерам. 
Втім, незважаючи на заяви про плавний процес ребрендингу магазинів, який повинен був 
відбутися протягом року, деякі точки закрили відразу ж. Зокрема, гіпермаркет INTERSPAR в 
Києві, що породило чутки про згортання бізнесу компанії. Нові власники пояснювали це 
невдалим розташуванням магазину, куди так і «не зайшов» автомобільний трафік. Плюс 
район Петрівки виявився перенасичений торговими і розважальними об’єктами різних 
форматів і напрямків. Багатьом планам росіян, в тому числі про поглинання місцевих 
мереж, не судилося збутися. Так, оборот мережі в 2006 році скоротився до $27 млн. Це 
призводило до частої зміни менеджменту (як росіян, так і іноземців). Наприклад, щоб 
домогтися «цільових показників Х5 по EBITDA і продажу в цьому регіоні» в 2007-му біля 
керма поставили колишнього керуючого по Центральній Європі однієї з найбільших 
європейських мереж Ahold Жако Булена. Компанія намагалася зосередитися на розвитку 
форматів гіпер- і супермаркетів. Успішний в Росії формат дискаунтера група передбачала 
розвивати в рамках СП з місцевим оператором, наприклад з АТБ-Маркет. Але все це не дуже 
допомагало. До остаточного рішення залишити ринок України компанію підштовхнули 
події на Майдані. До кінця 2013 року компанія управляла всього 13-ма супермаркетами 
Перекресток в Києві і області (один об’єкт – власний, площа під іншими орендувалася). А 
вже в березні 2014 року дніпропетровський рітейлер Varus купив права оренди приміщень, 
обладнання та товарних залишків магазинів Перекресток в Україні і протягом декількох 
місяців перезапустив оновлені супермаркети під власним брендом.  
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Пятерочка з мінусом. За півроку до Перекрестка свої сили в Україні спробувала 
інша російська мережа Пятерочка, яка розвивала мережу магазинів біля дому. У Москві і 
Петербурзі компанія управляла магазинами сама, а в регіонах РФ – працювала по франчай-
зингу. У 2003 році число її торгових точок в РФ становило 259, а оборот досяг $630 млн. В 
Україні Пятерочка з’явилася восени 2004 року – тоді в Харкові були відкриті однойменні 
франчайзингові магазини. На той момент мережа вже нараховувала майже чотири сотні 
торгових точок в РФ і, як очікувалося, покаже такі ж темпи зростання і в Україні. Однак 
«сталося не так, як гадалося»: власник франшизи в Україні – АТ «Інвестор» (через компанію 
«Збутова мережа «П’ятий елемент») за два роки зуміла відкрити всього 23 магазини, тоді як 
для отримання доходів від цього бізнесу необхідно було не менше 30-ти торгових точок, з 
інвестиціями як мінімум $10-15 млн. Тому вже навесні 2007 р. договір з харківським фран-
чайзі був розірваний. До того моменту російські рітейлери Перекресток і Пятерочка 
об’єдналися в компанію X5 Retail Group. Її чистий виторг в 2006 році – $3,551 млрд, чистий 
прибуток – $103 млн. Нова стратегія розвитку X5 в Україні передбачала відкриття власних 
магазинів, роблячи ставку на супермаркети. Так як виручка у магазинів біля дому в два-три 
рази менше, ніж у супермаркетів, акціонери П’ятого елемента виставили на продаж 
колишню мережу харківських магазинів Пятерочка, які продовжили роботу під вивіскою 
«Продукти». 

 

Конфліктний Патэрсон. У січні 2005 р. відкрилася друга черга ТРЦ Метрополіс, де 
якірним орендарем став універсам російської мережі Патэрсон (торгова площа – 1600 кв. 
м). До цього моменту російська мережа налічувала близько 50-ти супермаркетів, а її оборот 
за 2004 рік становив близько $250 млн. За два роки планувалося відкрити 30 класичних 
супермаркетів, інвестувавши в їх розвиток $40-50 млн. Однак ці плани так і не були 
реалізовані. За три роки вдалося відкрити лише три торгові точки, річний виторг яких 
оцінювалася в $17-20 млн. У підсумку ці супермаркети в червні 2008 року купило ТОВ 
«ЕКО», де після ребрендингу відкрив свої магазини ЕКО маркет. Рішення про продаж 
бізнесу росіяни пояснювали складною кон’юнктурою на місцевому ринку. По-перше, з 
самого початку своєї роботи в Україні рітейлер вступив в конфлікт з окремими 
вітчизняними постачальниками і українськими операторами фуд-рітейлу. Патэрсон навіть 
звернувся до Антимонопольного комітету з проханням розібратися з ціновим тиском на 
компанію інших торгових мереж, серед яких називалися Сільпо, Велика Кишеня, Фора. За 
версією тодішнього гендиректора мережі Юрія Яковчика, вітчизняні рітейлери через 
постачальників намагалися змусити Патэрсон підвищити ціни. А по-друге, купівельна 
спроможність населення навіть в Києві виявилася значно нижче, ніж в Росії, що вкрай 
повільно збільшувало середній чек і продажі з 1 кв. м. У той же час високі ставки оренди 
при дуже поганому стані магазинів, які вимагали капітального ремонту, робили інвестиції 
невигідними 

 

Real проти реальності. Німецький рітейлер Real (входив в концерн Metro Group) 
відкладав вихід на український ринок двічі. Нарешті в жовтні 2009 року перший 
гіпермаркет на 12 500 кв. м відкрився в якості якірного орендаря одеського ТРЦ Riviera 
Shopping City. Наступний магазин компанія змогла відкрити тільки через три роки – в 
листопаді 2012-го, ставши якірним орендарем в найбільшому на той момент столичному 
ТРЦ Ocean Plaza. Український підрозділ німецької мережі гіпермаркетів Real оцінювало свій 
потенціал розвитку на ринку Києва в 8-12 гіпермаркетів, а всього в Україні могло бути 
відкрито від 25 до 40 магазинів. Інвестиції в кожен оцінювалися в 20 млн євро. Дефіцит 
пропозиції якісних торгових об’єктів (компанія робила ставку на оренду торгових площ) 
сильно уповільнював розвиток. Тим часом конкуренти не дрімали, розвиваючись як на 
орендованих площах, так і будуючи власні магазини. В результаті тієї ж осені 2012 року 
французький рітейлер Auchan купив за 1,1 млрд євро у Metro AG мережі Real в Центральній і 
Східній Європі, в числі яких було два гіпермаркети бренду в Україні,  

 

Не все О’Кей. 13 листопада 2007 р. в київському ТРЦ SkyMall відкрився перший 
гіпермаркет О’кей на 12 000 кв. м. Сума інвестицій склала $400 за квадратний метр з 
урахуванням обладнання. Свої вкладення інвестор – компанія Експерт-Капітал (власник 
естонський бізнесмен Хіллар Тедер, про його девелоперські проекти в столиці можна 
прочитати тут) – планував окупити за 7-8 років. Пізніше було відкрито ще три магазини: в 
Запоріжжі, Кривому Розі та Харкові. Також велося будівництво гіпермаркету в Сімферополі. 
Загальна торгова площа – 36 000 кв. м, оборот в 2008 році – 740 млн грн. Українською 
мережею О’кей управляли вихідці з російської «О’КЕЙ Груп». І тому, на думку експертів, 
допустили цілий ряд помилок. Так, маржа в Росії значно вище – 25%, а в Україні – лише 16-
17%. Крім того, у компанії було не найкраще розташування магазинів, приміром, у Києві – 
поруч з гіпермаркетом Ашан. Додатково до всього, рітейлер вийшов на ринок фактично на 
піку світової кризи. Мережа не змогла вийти на окупність, борги росли і з весни 2008-го 
проводилися переговори щодо продажу торгової мережі, в якій брало участь 14 
претендентів. У жовтні 2008 р. всі вони відмовилися від покупки в зв’язку з фінансовою 
кризою. У червні 2009 р. компанія оголосила про згортання діяльності. Всі магазини були 
раптово закриті в один день, без пояснення причин, торговельні площі були виставлені на 
продаж або в оренду. Вивільнені площі українських гіпермаркетів О’кей (крім харківського) 
були передані в оренду французькій мережі Ашан. Харківський гіпермаркет разом з 
обладнанням і землею переданий в оренду найбільшому українському ритейлеру Fozzy 
Group. 

 

Завжди говори «ні»: провал проекту «Да! Маркет». Створена в Росії в 2002 році 
компанія Далпорт Сити (торгова марка «Да! Маркет») вже в 2003-му вирушила підкорювати 
простори України, бо в самій Росії конкуренція, на думку менеджменту, стала занадто 
високою. Маючи 48 магазинів на батьківщині, компанія змогла за неповні два роки 
відкрити в Україні 11 супермаркетів. І збиралася в 2005 році відкрити ще п’ять в Києві і 
Вінниці, а в перспективі – мати по магазину в кожному районі цих міст. Однак на початку 
2005 року російська компанія переглянула свої плани і вирішила продати бізнес в Україні. 
Учасники ринку вважають, що реалізації російського проекту завадило загострення 
конкуренції на українському ринку торгової нерухомості. В результаті корпорація Fozzy 
Group поглинула вісім магазинів Да! Маркет: 5 – в Києві, і 3 – у Вінниці. Останні цікавили 
Fozzy Group найбільше, оскільки з’явилася можливість вийти в Вінницький регіон. На думку 
експертів, сума угоди могла скласти $3 млн. Втім, не виключено, що замість покупки мала 
місце переуступка права оренди мережі, яка заборгувала постачальникам. Ймовірно, тому 
подібні придбання не фігурують в офіційній історії Fozzy Group.  
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В Україні в I пол.-2020 відкрито рекордну кількість 
нових супермаркетів - дослідження 

06.11.2020 

В Україні за підсумками січня-червня відкрито більше ніж 300 нових 
продуктових супермаркетів, що є рекордним показником за останні десять 
років, наведено дані в доповіді консалтингової компанії NAI Ukraine. 

 

"Відкриття нових магазинів зумовлено динамічним зростанням ритейлу після 
локдауну. До всього українці рідше відвідували закордонні країни, оціночно, майже $3,8 
млрд залишилося в країні в другому-третьому кварталах, що відкрило ще більші 
можливості для внутрішнього ринку", - зазначили в коментарі агентству "Інтерфакс-
Україна" в компанії NAI Ukraine. У сегменті FMCG найбільша кількість нових відкриттів 
припала на мережу АТБ (+56), за ним слідує "Коло" (+47), "Делві" (+18), Fozzy Group (+17), 
Varus (+12), Novus (+8). Згідно Forbes Україна, мережа АТБ у 2020 році вже входить до топ-3 
найбільших бізнесів у країні. Як наголошується в дослідженні, найшвидші темпи 
розширення в першому півріччі в сегменті товарів для дому продемонструвала данська 
мережа Jysk (+13), за нею йде "Епіцентр", який також розвивав бренди "Це Те" (сегмент 
побутової техніки та електроніки) і "Деко" - (+7), Leroy Merlin (+2). У сегменті drogerie 
найбільшу кількість нових торговельних точок за цей час відкрив оператор Eva (+20), 
Prostor (за рахунок купівлі мережі "Космо" збільшив кількість своїх магазинів на 104), 
OnePrice (+2) і Brocard (+1). Активно відкривалися магазини сегмента побутова техніка, 
електроніка та ґаджети: Eldorado - 7, "Фокстрот" - 4, точки видачі Rozetka - 7 і "Цитрус" - 2. 
Серед fashion-ритейлерів найдинамічнішим гравцем виявилася польська LPP, яка запустила 
дев'ять нових магазинів. Також нові торговельні точки відкривали Intertop - 2, Argo - 1, LC 
Waikiki - 3, H&M - 2, "Адідас Україна" - 2. Водночас, за даними NAI Ukraine, в першому півріччі 
суттєво сповільнився вихід на український ринок нових брендів. Так, у цей період перші 
магазини в Україні відкрили п'ять брендів - 4F, The Athlete's Foot (TAF), Fransa b.Young, 
Greyder, Gant, тоді як загалом у 2019 році на наш ринок вийшли 12 міжнародних брендів. Як 
пояснили в компанії, це переважно пов'язано з організаційними складнощами, 
зумовленими обмеженнями пандемії, ніж зміною планів брендів. Як зазначили в компанії, 
український ринок все ще залишається ненасиченим у плані присутності міжнародних 
брендів із показником 28% всіх відомих світових брендів. Незважаючи на карантинні 
обмеження, низка міжнародних брендів показують зростання прибутку - H&M (+5%), Jysk 
(+23,8%), Mango (+70%). Прибутковість ритейлу в Україні зросла в поточному році з 25% до 
30-40%, а час окупності інвестицій скоротився до двох років. Тоді як прибутковість 
девелопменту торговельної нерухомості все ще становить менше ніж 10% на рік з 
окупністю майже дев'ять років, констатували в NAI Ukraine. "За період карантину зріс 
онлайн-ритейл, але його можливості все ще обмежені через дорогу доставку, додатковий 
персоналу. Тому цей канал забезпечує лише до 25% продажу, зберігається необхідність в 
омніканальності", - резюмували в компанії. NAI Ukraine створено у 2016 році, є українським 
представництвом мережі консалтингових компаній у сфері комерційної нерухомості NAI 
Global. NAI Global володіє більше ніж 400 офісами в 55 країнах світу з 7 тис. співробітників. 
Щорічний обсяг угод компанії становить понад $45 млрд. В управлінні компанії 
перебувають більше ніж 38 млн кв. м. Є дочірнім підприємством компанії C-III Capital 
Partners, яка управляє приблизно $150 млрд. 

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

 
Топ-10 продуктових мереж України за 

сумарною торговою площею 
06.11.2020 

Компанія GT Partners Ukraine презентувала чергове дослідження, 
присвячене основним тенденціям розвитку найбільших гравців 
продуктового мережевого роздробу України.  

Карантинна стабільність. У першій половині 2020 р. основні гравці українського 
продуктового рітейлу зберегли і зміцнили позиції, зайняті два роки тому. Так, наприклад, 
Ашан, що потіснив Metro Cash & Carry Ukraine з третьої на четверту позицію, так і 
залишився в трійці лідерів, навіть з урахуванням скорочення сумарної торговельної площі 
на 580 кв. м. У той же час Metro продовжив роботу на колишніх локаціях, хоча ще в 2019 р. 
Metro планував відкривати магазини зменшеного формату зі скороченим асортиментом під 
брендом Бери-Вези. Fozzy Group як і раніше лідирує в списку найбільших за площею 
рітейлерів, не тільки відігравши скорочення площ у другому півріччі 2018-го, а й 
наростивши їх за 2019-й більш ніж на 32 000 кв. м. За перше півріччя 2020-го загальна 
торгова площа всіх магазинів Сільпо, Фора, Fozzy Cash & Carry, Le Silpo зросла ще майже на 
13 600 кв. м. У той же час його найближчий конкурент мережа АТБ – лідер за кількістю 
продовольчих магазинів в країні, швидко скорочує відрив. Якщо в травні 2019 відставання 
було в 88 000 кв. м, то до літа 2020-го розрив скоротився приблизно наполовину – до 53 000 
кв. м. Уже в червні 2020 року загальна площа магазинів була у АТБ більше, ніж у всіх Сільпо 
і Фора разом узятих (539 060 кв. м проти 505 700 кв. м відповідно), так що лідерство Fozzy 
Group зберігає лише за рахунок гіпермаркетів Fozzy C&C, делікатес-маркетів Le Silpo й 
дискаунтерів Thrash! Замикає першу п’ятірку, як і раніше, одеський рітейлер Таврія В, який 
за шість місяців 2020-го “втратив” приблизно 2900 кв. м. Невеликі зміни в першій половині 
цього року відбулися в другій п’ятірці: Фуршет втратив ще одну позицію в рейтингу, 
ставши замикаючим в першій десятці продуктових мереж України за обсягом торговельних 
площ. За два роки (з червня 2018-го по червень 2020 року) мережа скоротила свої площі 
фактично вдвічі. Це узгоджується з планами по оптимізації мережі, оприлюдненими раніше.  

Прийдешні зміни. Фуршет пропустив вперед на дев’яту позицію дніпровську 
мережу Varus, яка потроху збільшує свої площі. Тому не виключено, що з часом вона обжене 
ЕКО маркет, який, навпаки, втрачає позиції. Ймовірно також, що за підсумками 2020 року 
або в першій половині 2021-го ми побачимо нові перестановки в рейтингу або навіть нових 
гравців. Так, у вересні стало відомо про покупку мережею Novus продуктового ритейлера 
Billa. В результаті до 46-ти магазинів Novus додасться ще 35 торгових точок. Звичайно, 
частина з них може бути закрита в ході оптимізації, але це все одно позначиться на 
загальних результатах рітейлера, який увійде в першу п’ятірку за сумарною торгової 
площею. Крім того, в ЗМІ з’явилася інформація про можливий продаж торгової компанії 
Рітейл Груп, яка управляє 63-ма магазинами різних форматів під брендами Велика кишеня, 
Велмарт, ВК Експрес і ВК Select. Як ймовірного покупця називають мережу магазинів 
Епіцентр, яка вже почала розвивати власний продуктовий роздріб. Як бачимо, Рітейл Груп 
до літа 2020-го наростила загальні торгові площі до 113 325 кв. м. Так що за цим 
показником даний гравець міцно займає сьому позицію рейтингу.  

Курс на Схід. Згідно з дослідженням, найбільше нових торгових площ в першій 
половині 2020 року відкривалося в Східній Україні. При цьому, в зазначеному регіоні 
найактивніше відкривали магазини торговельних мереж АТБ, Посад і Varus. В цілому, за 
шість місяців 2020 року FMCG-рітейлери відкрили в Східній Україні 24,6% від загального 
обсягу нових площ, введених в експлуатацію в цей період часу по всій країні. Для 
порівняння: два роки тому східний напрямок був лише другим за популярністю з часткою в 
22,9%. Попередньо лідерський  західний напрямок тепер на третьому місці з часткою 
19,1%. Ще два роки тому майже 27% торгових площ відкривалося на Західній Україні. Тепер 
же, крім східних областей, рітейлери більше інтенсивно розвиваються на півночі країни. 
Також відзначимо, що в Києві торговельні оператори відкрили 20,2% від загальної суми 
всіх нових торгових площ, відкритих в Україні в першому півріччі 2020 року. Найбільшу 
лепту в приріст дало відкриття об’єктів компанії Fozzy Group, а також мереж АТБ і КОЛО. … 
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Великий апетит: найповніша історія злиттів і поглинань 
 в українському продуктовому рітейлі 

02.12.2020 

Як правило рітейлери стають жертвою конкурентів в періоди 
економічних криз, в результаті корпоративних конфліктів або помилкової 
стратегії розвитку. Про це пише RAU 

 

Мережа Novus офіційно повідомила, що операція з купівлі українського підрозділу 
Billa завершена. Це поглинання стало однією з найгучніших подій в історії українського 
рітейлу – закінчилася ціла епоха, адже Billa була першим закордонним системним гравцем 
продуктового роздробу, який вийшов на наш ринок. Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація 
про те, що Роман Лунін готовий продати компанію Рітейл Груп, яка управляє в Україні 61-м 
магазином різних форматів. В якості можливих покупців названі власники мережі 
гіпермаркетів Епіцентр Олександр і Галина Гереги, які вже давно придивляються до 
продовольчого роздробу й тестують цей формат в своїх торгових центрах. Якщо угода 
відбудеться, група компаній Епіцентр поповниться 30-ма гіпермаркетами-дискаунтерами 
Велмарт, 15-ма супермаркетами Велика Кишеня, 15-ма магазинами біля дому ВК Експрес і 
одним супермаркетом ВК Select. Очевидно, що в кризовий період пандемії процеси 
консолідації в продуктовому рітейлі продовжаться. RAU зібрала найбільш знакові злиття і 
поглинання в даній сфері з початку XXI століття, коли продуктовий роздріб став 
перетворюватися в системний бізнес. Дані взяті з відкритих джерел. 

 

Переломний момент: початок 2000-х. Перші магазини, відповідні поняттю 
супермаркет, з’явилися в Україні в середині 1990-х років. Історія багатьох великих гравців 
продуктового рітейлу почалася саме в цей час. Але тільки з початком нового тисячоліття 
цей бізнес став набувати системного характеру. У міру насичення ринку росла конкуренція 
і почалися перші великі поглинання. Так, в 2001 р. Сільпо розрослася до п’яти магазинів. 
Спочатку мережа розширювалася в основному шляхом покупки і оренди торгових площ, а 
потім приступила до поглинання інших мереж. В кінці 2002 р. власники Fozzy Group, 
викупивши акції у трудового колективу, придбали мережу з 38-ми гастрономів Дніпрянка, 
велика частина яких була розташована в Дарницькому і Дніпровському р-нах Києва. Разом з 
магазинами була придбана і продовольча база, яку перетворили в розподільний центр.  

 

Золоті часи: 2004-2008. Цей період по праву вважається “золотим часом” для 
української економіки, коли зростаючий споживчий попит і відносно дешеві кредитні 
ресурси сприяли активному розвитку бізнесу. Тим часом тривав і переділ ринку. У 2004 р. 
Fozzy Group придбала два великих магазина Тіко-Маркет в столиці. А до 2007 р. їй вдалося 
отримати контроль над вісьмома торговими точками російської Далпорт Сіті (торгова 
марка Да! Маркет), 14-ти магазинів мережі Рорус, 12-ти магазинів-дискаунтерів Панич. У 
вересні 2007 р. Fozzy Group і компанія БМ-Трейд (її кінцевий бенефіціар – литовський 
рітейлер Sanitex) уклали договір, в результаті чого понад 40-ка магазинів, які працювали 
під брендом Бумі-Маркет перетворилися в магазини Фора. До кінця 2007 року така сама 
доля спіткала запорізьку мережу КИТ (24 магазини). Детальніше про це можна прочитати 
тут. Найчастіше причиною поглинання було скрутне фінансове становище рітейлерів, які 
заборгували банкам або постачальникам. У 2005 році закінчилася невдачею перша спроба 
виходу Spar на український ринок. В результаті п’ять магазинів в столичному регіоні було 
продано російській мережі Перекресток. Тоді ж вирішила спробувати свої сили в Україні 
російська мережа Патерсон, яка зуміла за три роки відкрити всього три торгові точки і в 
червні 2008 року продала магазини мережі ЕКО маркет. Незадовго до світової фінансової 
кризи, на початку 2008 року відкрився перший український магазин французької мережі 
Ашан в Києві. Допоміг йому в цьому власник Фуршету Ігор Баленко, який в 2007 році 
продав французам 20% Фуршет за $112-126,5 млн (оціночна цифра). Попутно було 
створено два СП для розвитку мережі гіпермаркетів і будівництва ТЦ. Через десять років в 
інтерв’ю Ігор Баленко зізнався, що інший французький рітейлер Carrefour був готовий 
купити всю мережу, але власник Фуршету хотів залишитися в бізнесі, хоча його мережа 
поволі програвала позиції. У цей час на сцені з’явився новий гравець: мережа супермаркетів 
і торгових центрів Novus під керуванням литовської компанії BT Invest. Спочатку литовська 
компанія придбала невелику роздрібну мережу Райцентр в Західній Україні (4 магазини), а 
в кінці 2008 року – найбільшу мережу в Севастополі супермаркетів Ален – на той момент 
об’єднувала десять магазинів загальною площею близько 27 000 кв. м.  

 

Кризові розпродажі: 2009-2012. Після того, як Україну накрила хвиля світової 
фінансової кризи, в 2009 році багато мереж показали негативну динаміку розвитку. Деякі 
рітейлери застосовували практику закриття найбільш нерентабельних магазинів (Наш 
край, Велика ложка, Вопак, Велика кишеня, Фуршет та інші), деякі – продали частину своїх 
активів більш грошовим конкурентам. Часто власники мереж віддавали свій бізнес за 
умови погашення існуючих боргів. Так, в червні 2009 року компанія Український рітейл 
(магазини Брусниця, з 2011 року – Брусничка) поглинула локальну дніпропетровську 
мережу магазинів Олів’є (4 магазини). У липні 2009 року ще 4 точки, які працювали під 
брендом Наш край перейшли під управління компанії Ріната Ахметова. У серпні 2009 стало 
відомо, що в приміщеннях Varus-Express (22 торгові точки) відкриються супермаркети 
Брусниця. За результатами 2009 року Український рітейл подвоїв розміри своєї мережі 
магазинів в порівнянні з 2008-м. У цей період помітно наростила свої активи компанія 
Євротек, яка з 2007 року розвивала мережу супермаркетів Фреш. До своїх дев’яти торгових 
точок Михайло Весельський додав майже 60 об’єктів (магазини, розподільні центри і т.д.) 
купивши операційний бізнес мереж Союз і Квартал. На початку 2009 року чернігівська 
компанія Союз об’єднувала 80 магазинів в Чернігові, Києві, Житомирі, Білій Церкві, 
Черкасах та ін. За іронією долі компанія Союз сама до цього активно поглинала дрібних 
регіональних гравців. Наприклад, на початку 2008 року придбала кілька найпривабливіших 
торгових активів мережі ЖЖЖ в Білій Церкві (Київська обл.). Трохи пізніше купила в 
Черкасах шість магазинів Fresh-маркет, плануючи переформатувати їх в економ-магазини 
Квартал. Але цим планам не судилося збутися. У тому ж 2009 році Євротек придбав активи 
збанкрутілої торгової компанії Інтермаркет львівського бізнесмена Романа Шлапака, яка 
розвивала мережу супермаркетів і гіпермаркетів Арсен (7 магазинів), оптовий магазин 
Інтермаркет Cash & Carry, торговий центр Арсен (Івано-Франківськ) і логістичний центр у 
Львові. Раніше Інтермаркет продав польському інвестфонду Abris Capital мережу з 17-ти 
магазинів біля дому Барвінок. Після цієї покупки Abris Capital почав активну експансію на 
українському ринку. У 2010 році компанія закрила операцію з придбання тернопільської 
мережі Торговий світ, яка включала в себе 19 магазинів різного формату (5 магазинів C&C 
Ровекс, 10 супермаркетів та 4 гастроному Торговий світ загальною торговою площею 12 
710 кв. м в Тернополі та області). Польський фонд придивлявся і до компанії Пакко холдинг 
(мережі Пакко і Вопак), але угода так і не відбулася. У розпал кризи раптово закрилися 
чотири гіпермаркети О’Кей, якими володів естонський бізнесмен Хіллар Тедер. Рітейлер 
деякий час шукав інвестора, проте через великі борги перед кредиторами та 
постачальниками гіпермаркети були закриті, а їх власник – інвесткомпанія «Експерт-
Капітал» – змогла лише переуступити права оренди торгових приміщень. В результаті 
гіпермаркети Ашан зайняли площі магазинів у Києві, Кривому Розі, Запоріжжі. Харківський 
гіпермаркет разом з обладнанням і землею переданий в оренду Fozzy Group. Не змогла 
розвиватися і мережа Велика ложка бізнесмена Олександра Уріха – в 2009 році 35 її 
магазинів (19 власних) в Дніпрі і сусідніх областях були продані групі Rainford. Високе 
боргове навантаження однієї з найбільших торгових мереж в регіоні змусило її власників 
продати 100% компанії. В результаті Rainford отримала можливість зміцнити свої позиції в 
роздробі: на той час у групи було 14 супермаркетів під вивіскою Rainford (включаючи 
перейменовані Партнер і інші магазини, відкриті ще в кінці 1990-х) і близько 40 магазинів 
Корзинка. Однак ця покупка стала фатальною для Rainford. У 2011 році ТПГ Рейнфорд 
дніпропетровських бізнесменів Бориса Цейтельман, Олександра Мартинова, Михайла 
Ландман і Олександра Тригуба повністю відмовилася від подальшого розвитку продуктової 

мережі Rainford, будучи не в силах обслуговувати свої борги і борги Великої ложки. Ці 
магазини поділили між собою власники мереж Varus і Сільпо. Їм дісталися права оренди та 
обладнання, грошей співвласники Rainford не отримали. У 2009 році в харківському регіоні 
з’явився новий гравець – мережа дискаунтерів Добрий купець, створена на базі 
збанкрутілої мережі магазинів біля дому МД Рітейл (MD Stores). На початку квітня 
розпочалася реорганізація 40 торгових точок, площею 200-350 кв. м кожна. Невдачею 
закінчилася і друга спроба Spar зайти в Україну. З 2006 р. вдалося відкрити 35 магазинів в 
14-ти містах. Але з кризою 2008 р. у Спар-Україна виникли проблеми з обслуговуванням 
валютних кредитів. Право розвивати мережу спочатку перейшло власнику луганської 
мережі Андрію Мельникову, а потім харківської – Максиму Удовиченко. Торгові площі 
чотирьох магазинів в Черкасах зайняли Сільпо. Переділ ринку продовжився і наступні роки. 
У грудні 2010 року Сільпо викупив торгові площі семи магазинів ЮСІ в Харкові. Сумарна 
торгова площа мережі становила близько 5000 кв. м. Магазини мережі ЮСІ працювали в 
різних форматах (торгова площа від 300 до 1200 кв. м), тому тільки частина з них змінила 
вивіску на Сільпо. У 2012 році колишні власники виробника молочної продукції “Молочний 
дім” (ТМ Фанні) Аркадій Гонтмахер, Олег Орловський і Володимир Басс відмовилися від 
розвитку роздрібного бізнесу. За п’ять років існування їх мережі жорстких дискаунтерів 
Плюс вдалося відкрити тільки 50 торгових точок в Дніпропетровській і Запорізькій 
областях, чого виявилося недостатньо для того, щоб вони приносили прибуток. Половина 
торгових точок була закрита, а по іншим велися переговори про переуступку прав оренди. В 
кінці року мережа збанкрутувала. Символічно, що це другий ритейлер, який закрив мережу 
після покупки конкурента, створеного Олександром Уріхом. Початок кінця мережі Плюс 
було покладено в 2010 р., коли в РББ Груп вирішили змінити формат торгових точок мережі 
на “магазини біля дому”, відразу після покупки конкурента – мережі магазинів крокової 
доступності Експрес-маркет бізнесмена Олександра Уріха. 2012 рік також став останнім в 
роботі двох гіпермаркетів Real в Україні. Німецький рітейлер, який входив до концерну 
Metro Group, довго відкладав вихід на український ринок і вибрав не найкращий час – в 
жовтні 2009 року.  

Революційні зміни: 2013-2015. Події 2013-2014 років привели до відходу останньої 
російської торгової мережі Перекресток (власник X5 Retail Group), яка свого часу поглинула 
магазини Spar. До кінця 2013 року компанія управляла всього 13-ма супермаркетами в 
Києві і області (один об’єкт – власний, площа під іншими орендувалася). А вже в березні 
2014 року дніпропетровський рітейлер Varus купив права оренди приміщень, обладнання 
та товарних залишків магазинів Перекресток в Україні і протягом декількох місяців 
перезапустив оновлені супермаркети під власним брендом. Буквально напередодні 
революційних подій на Майдані Роман Лунін, основний власник Рітейл груп (Велика 
Кишеня, ВК Express, Велмарт), придбав чотири магазини Чумацький шлях і два гастрономи 
Столичний в центрі Києва. Магазини Чумацький шлях належали підприємцю Олександру 
Малицькому і його сім’ї. Вони стали звичайними ВК Express. Як і під час кризи 2008-09 
років, багато угод на рітейл-ринку в 2015 році були пов’язані з тим, що власники не могли 
повною мірою обслуговувати борги і продовжувати вести бізнес. Так, в 2015-му замість 20-
ти магазинів мережі Шереметьєво з’явилися «магазини біля дому» конкуруючої мережі 
ЛотОК, а ЕКО-маркет поглинув 20 торгових точок Бі-маркету, який заборгував своїм 
постачальникам. Або як у випадку з Амстор, корпоративний конфлікт закінчився тим, що 
на місці закритих гіпермаркетів цієї мережі відкрилися магазини Fozzy Group. Остання 
проявляла особливу активність в поглинанні конкурентів. Влітку 2015 го супермаркет 
Сільпо відкрився в Рівному в ТРЦ Чайка на площах, раніше займаних магазином мережі 
Край, яка була виставлена ??власником, Анатолієм Юркевичем, на продаж. Роком раніше 
аналогічний магазин відкрився на місці Край в ТЦ Фестивальний на житловому масиві 
Троєщина в Києві. Також Сільпо активно поглинав майданчики Фуршету в торгових 
центрах Києва, наприклад, в ТЦ Гуллівер. У жовтні 2015 року було відкрито Сільпо на 
Оболоні, де раніше розташовувався преміум-супермаркет мережі Маленький Принц (до 
цього називався Delight) компанії Марком Іллі Грінберга. Власники Novus продовжили 
практикувати найрізноманітніші способи кооперації та диверсифікації доходів від торгівлі 
в різних типах магазинів. Так, в листопаді 2015 року литовський рітейлер відкрив новий 
для себе напрямок франчайзингу, запустивши в Миколаєві два супермаркети Novus на місці 
магазинів локальної торговельної мережі П’ятий Океан. При цьому зміни власності на 
зазначені майданчики не відбулося, просто власник мережі П’ятий Океан вирішив 
розвивати франшизу спільно з Novus. Але все-таки частіше трапляється, що рітейлер, не 
витримавши конкуренції, проходить стадію банкрутства і поглинання більш щасливими 
гравцями. У 2015-му мережа Караван, яка належала Сергію Хріпкову і Андрію Гордієнко 
викупила два гіпермаркети Країна в Києві і Харкові у бізнесмена Анатолія Юркевича, який 
також володів мережею супермаркетів Край.  

Час переділу: 2016-2020. Бурхливий поділ власності менш щасливих конкурентів 
продовжився в 2016-2020 роках. Так в 2016 році мережа АТБ, яка веде політику вибіркової 
покупки конкретних приміщень, обладнання та товарних залишків окремих операторів, а 
не мереж в цілому, придбала більшу частину західноукраїнської мережі Барвінок у власника 
компанії Євротек Михайла Весельського – 17 з 27-ми торгових точок – для прискорення 
розвитку в Західному регіоні. Сума операції оцінювалася в 5-6 млн євро. Українська “дочка” 
австрійської компанії REWE Group прийняла рішення піти з регіонів ще в 2016 році і в 
грудні того ж року продала харківські магазини Billa двом новоствореним компаніям 
Торговий дім Благовіщенський і Торговий дім Павлопольський із загальним 
співзасновником Вадимом Бабаком. Пізніше там відкрили супермаркети Клас. Всього в 
регіонах рітейлер виставив на продаж дев’ять об’єктів Billa в Дніпрі, Кременчуці, Нікополі, 
Краматорську, Одесі та Херсоні. Втім, і великі гравці, такі як Fоzzy Group часом розлучалася 
з активами. Так в 2016 році вісім харківських магазинів Фора сумарною торговельною 
площею близько 2500 кв. м купив локальний ритейлер Digma, так як Фора прийняла 
стратегічне рішення розвивати і освоювати центральний регіон України. А у Digma на той 
момент був уже 21 маркет сумарною торговельною площею більше 7000 кв. м. Купівля 
дозволила їй стати другим після АТБ рітейлером за кількістю магазинів в Харкові. 
Найбільш показовим по частині злиттів і поглинань виявився 2017-й, коли відбулося 
відразу кілька знакових угод. Спочатку в червні Ашан викупив дев’ять гіпермаркетів 
Караван і до кінця року відкрив на їх місці свої гіпермаркети. В результаті французький 
рітейлер збільшив кількість торгових точок до 20-ти об’єктів по всій Україні сумарною 
площею 160 600 кв. м. За рахунок поглинання конкурента Ашан вийшов в нові для мережі 
міста – Харків, Дніпро, Житомир та Чернівці. Аналітики оцінювали угоду в суму $10 млн. 
Влітку 2017 року також ще стало відомо про намір луцької компанії Avanta Group продати 
свої продовольчі мережі Колібріс і 555 (придбана ТД Аванта в 2010 році, 10 з 13-ти 
магазинів пройшли ребрендинг в Колібріс). Компанія управляла на той момент 71-м 
магазином трьох мереж – Колібріс (53 точки), 555 (3) і франчайзинговими торговельними 
точками АВС Маркет (15). Основна частина активів в 43 магазина дісталася мережі ЕКО 
маркет, Avanta Group став франчайзі цього рітейлера. Відповідно, змінили вивіску і АВС 
маркет. АТБ звично займалася вибірковими покупками конкретних магазинів. Зокрема, 
двох об’єктів в Луцьку (на місці оптово-роздрібного 555 і одного з магазинів Колібріс). 
Нарешті, восени 2017 го стало відомо, що Антимонопольний комітет дав добро на покупку 
власниками мережі Varus Валерієм Кіптиком і Русланом Шостаком супермаркетів Billa в 
Дніпрі і Запоріжжя. Три торгових точки Varus в оновленому форматі почали роботу вже до 
кінця 2017-го. У вересні 2017 року було відкрито 240-й за рахунком Сільпо. Цей магазин на 
1300 кв. м з’явився в Києві на місці, де понад десять років працював супермаркет мережі 
West Line, яка в 2016-му остаточно пішла зі сфери роздрібної торгівлі. У лютому 2018 року 
АМКУ дозволив ТОВ «АТБ-Інвест» придбати активи «Білла-Україна» в Одесі. Втім, мережі 
Billa не допомогла концентрація на “грошовому” столичному регіоні. … 
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Новини FMCG за листопад: «зелений» Сільпо, швидкий АТБ,  
продовольчий Епіцентр та інші 

08.12.2020 

Мережа АТБ подолала позначку у 100 відкриттів за рік, Novus 
завершив придбання магазинів Billa, Сільпо запустив «зелений» 
супермаркет, МХП розширює мережу М’ясомаркет, а Епіцентр активно 
розвиває продовольчий проект Food Market. 

 

Сільпо виробляє енергію. Мережа супермаркетів Сільпо відкрила новий магазин, 
який використовує енергію з відновлюваних джерел. Новий торгівельний об’єкт, який 
розпочав роботу на початку листопада, розмістився у Софіївській Борщагівці по вулиці 
Київській, 1/102. Цей магазин відрізняється від інших тим, що побудований за останніми 
«зеленими» технологіями. «Супермаркет побудований відповідно до вимог BREEAM — 
міжнародної системи сертифікації екологічності будівель. Серед її ключових умов: 
мінімальний вплив на довкілля, використання енергоефективного обладнання і 
відповідність екологічним цілям», — каже інженер з енергоаудиту Сільпо Богдан Дейко. В 
компанії також зазначили, що для будівництва супермаркету були залучені кредитні кошти 
від Європейського банку реконструкції та розвитку. «Зелені супермаркети — це світовий 
тренд, який продовжує набирати обертів. Європейські мережі щороку будують або 
переобладнують під сучасні екологічні вимоги по кількасот супермаркетів. Вони 
демонструють дивовижний результат: до 50% енергії заощаджується завдяки 
використанню відновлюваних ресурсів. Наша мета — впровадити цей тренд на 
українському ринку», — прокоментувала директор з маркетингу Сільпо Катерина Огуряєва. 
Детальніше про реалізовані в магазині екологічні та дизайнерські рішення читайте в 
окремому фоторепортажі RAU. 

 

Оновлений Арсен. Найстарший магазин західноукраїнської мережі Арсен знову 
відкрив свої двері для покупців після масштабної реконструкції. Як повідомила RAU прес-
служба компанії, супермаркет у найбільшому житловому масиві Львова Сихові відновив 
роботу 12 листопада на проспекті Червоної калини, 60. В компанії відзначають, що магазин 
площею 2100 кв. м зазнав кардинальних змін, ставши більш зручним та сучасним. Значні 
зміни відбулися також в інтер’єрі магазину. В ньому було реалізовано стильний 
ергономічний дизайн, стало більше простору та світла. При цьому в оновленому магазині 
представлено розширений асортимент продуктів: тепер тут є великий вибір свіжого м’яса, 
риби, овочів, фруктів, імпортних та крафтових товарів. Для додаткової зручності у 
торговельному залі магазину з’явилися каси самообслуговування. Ще однією новацією 
маркету стало відкриття власної піцерії. А наступним етапом покращення торгового 
об’єкту стане оновлення фасаду. Відзначимо, що це вже третій супермаркет мережі, 
відкритий у новому форматі. У грудні 2019-го було оновлено супермаркет в одному з 
найбільших торгівельних центрів Івано-Франківська, а у серпні того ж року запрацював 
новий Арсен у центрі Львова. Загалом, станом на листопад 2020 року мережа налічує вісім 
магазинів у трьох обласних центрах (Львів, Івано-Франківськ та Рівне). 

 

МХП відкриває нові М’ясомаркети. Компанія Миронівський хлібопродукт (МХП) 
продовжує динамічне розширення мережі магазинів М’ясомаркет. Як уточнили RAU в прес-
службі компанії, 19-20 листопада нові м’ясні магазини з’явились у Запоріжжі, Слов’янську 
та Києві. Таким чином з липня компанія відкрила вже 20 об’єктів, а до кінця 2020 року 
планує розширити мережу М’ясомаркетів щонайменше до 50-ти торгових точок. Нагадаємо, 
М’ясомаркет від МХП — це новий формат магазинів готових гастрономічних рішень. У 
торгових об’єктах представлено курятину та інше м’ясо, асортимент якого підбирається 
для кожного магазину окремо, а також супутні продукти: бакалія, овочі, молочна продукція, 
хлібобулочні вироби, соуси тощо. Розширюватись мережа планує через відкриття нових 
магазинів за системою франчайзингу. Партнери-франчайзі компанії отримують 
оптимізовані бізнес-процеси у формі франшизи й працюють під успішною торговою 
маркою. 

 

Масштабування АТБ. Мережа АТБ подолала позначку в 100 нових відкриттів у 2020 
році, розширившись до 1174 магазинів, які представлені в 302-х населених пунктах 24-х 
областей країни. Як уточнили RAU в прес-службі компанії, тільки в жовтні поточного року 
найбільша в Україні мережа продуктових магазинів відкрила 11 нових і 10 оновлених 
торгових точок. Загалом же цьогоріч рітейлер запустив після реконструкції 38 маркетів. Що 
стосується географії розвитку мережі, то найбільше магазинів цьогоріч компанія відкрила в 
Західному регіоні (8 областей) – 43 об’єкти. На другому місці за кількістю відкриттів – 
Київський регіон (5 областей), де почали роботу 29 нових магазинів. Ще 12 торгових точок 
було відкрито в Південному регіоні (3 області). А в Дніпровському (5 областей) і 
Харківському (3 області) регіонах в 2020-му було відкрито найменше нових об’єктів – 10 і 6 
відповідно. При цьому до кінця року АТБ планує відкрити ще 25 нових магазинів, а також 
20 оновлених точок. 

 

Novus поглинає Billa. Продуктовий рітейлер Novus повідомив про закриття угоди з 
придбання торгових об’єктів Billa і початок процесу злиття торгівельних мереж. Про 
успішне завершення укладання угоди із придбання 100% статутного капіталу компанії 
Білла-Україна RAU повідомила прес-служба Novus. «Ми пройшли вирішальний етап і 
завершили угоду щодо придбання мережі Billa. Наразі для нас доступна можливість 
офіційно розпочати плідну роботу задля злиття компаній. Це історичний момент на шляху 
розвитку Novus, і наша команда стовідсотково готова до позитивних змін, які очікують на 
мережу. Найближчим часом ми детальніше розповімо щодо подальших планів роботи», – 
прокоментував генеральний директор мережі Novus Марк Петкевич. Стосовно можливих 
змін у роботі обох мереж внаслідок злиття, то керівництво Novus підкреслило, що гарантує 
виконання всіх попередньо узгоджених договірних зобов’язань перед партнерами та 
контрагентами. «Стабільність ведення бізнесу дуже важлива для нас, тому варто зазначити, 
що на даний момент ми не змінюємо звичний графік роботи магазинів, але розпочинаємо 
продуктивно працювати і втілювати у життя ключову місію – розвиток мережі», – зазначив 
операційний директор Novus Олексій Панасенко, додавши, що угода між компаніями 
позитивно відобразиться не тільки на діяльності мережі, але й на розвитку продуктового 
рітейлу України в цілому. 

 

Найбільші за площею. Дослідницька компания GT Partners Ukraine презентувала 
чергове дослідження, присвячене основним тенденціям розвитку найбільших гравців 
продуктового мережевого роздробу України. На цей раз у фокусі аналітиків була сумарна 
торгова площа операторів. Як відзначили в GT Partners, у першій половині 2020 року 
основні гравці українського продуктового рітейлу зберегли і зміцнили позиції, зайняті два 
роки тому. Fozzy Group як і раніше лідирує в списку найбільших за площею рітейлерів, не 
тільки відігравши скорочення площ у другому півріччі 2018-го, а й наростивши їх за 2019-й 
більш ніж на 32 000 кв. м. За перше півріччя 2020-го загальна торгова площа всіх магазинів 
Сільпо, Фора, Fozzy Cash & Carry, Le Silpo зросла ще майже на 13 600 кв. м. У той же час 
найближчий конкурент Fozzy – мережа АТБ, яка є лідером за кількістю продовольчих 
магазинів в країні, швидко скорочує відрив. Якщо в травні 2019-го відставання було в 88 
000 кв. м, то до літа 2020-го розрив скоротився приблизно наполовину – до 53 000 кв. м. 
Уже в червні 2020 р. загальна площа магазинів була у АТБ більше, ніж у всіх Сільпо і Фора 
разом узятих (539 060 кв. м проти 505 700 кв. м відповідно), так що лідерство Fozzy Group 
зберігає лише за рахунок гіпермаркетів Fozzy C&C, делікатес-маркетів Le Silpo й 
дискаунтерів Thrash! Ще один цікавий факт дослідження полягає в тому, що найбільше 
нових торгових площ в першій половині 2020 р. відкривалося в Східній Україні. При цьому, 
в зазначеному регіоні найактивніше розвивалися торговельні мережі АТБ, Посад і Varus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Епіцентр розвиває Food Market. Компанія Епіцентр, яка нещодавно повідомила про 
початок розвитку власної продуктової мережі Food Market, активно розвиває цей напрямок, 
відкриваючи нові магазини формату shop-in-shop у власних торговельних центрах. 
Зокрема, в минулому місяці такі проекти розпочали роботу в ТЦ рітейлера у Львові, Києві 
та Мелітополі Запорізької області. Найбільший з таких об’єктів розташувався у львівському 
ТЦ Епіцентр, зайнявши площу в 850 кв. м. У цьому FOOD Market представлено широкий 
вибір харчових продуктів та напоїв, а також власне виробництво: м’ясний, рибний цех і 
пекарня. Крім того, клієнти FOOD Market мають можливість випити каву, чай чи фреш із 
випічкою та солодощами. Нагадаємо, раніше портал НВ Бізнес з посиланням на власні 
джерела повідомляв, що для активізації розвитку власного продовольчого напрямку, 
Епіцентр може придбати компанію Рітейл Груп, яка управляє 63-ма магазинами різних 
форматів під брендами Велика кишеня, Велмарт, ВК Експрес і ВК Select. За інформацією 
видання, власники компанії Олександр і Галина Гереги хочуть розвивати свій 
продовольчий роздріб з 2013 року, а перший крок в цьому напрямку зробили вже цьогоріч, 
запустивши спеціалізовані продуктові відділи в декількох ТЦ Епіцентр. Відзначимо, що з 
відкриттям нових FOOD Market у листопаді компанія розширила мережу таких торгових 
точок до семи об’єктів в Україні. 

 

Таврія В впроваджує AR-технології. Продуктовий рітейлер Таврія В розпочав нову 
акцію лояльності з використанням технології доповненої реальності. Як пише портал All 
Retail, інноваційна акція лояльності з продажем книги Піноккіо діятиме з 16 листопада 
цього року по 20 січня 2021-го у магазинах та торговельних центрах Таврія В, Блиск&Відро 
і Космос, а також інтернет-магазині tavriav.ua. Герої казки італійського письменника Карло 
Коллоді «оживатимуть» за допомогою технології доповненої реальності та безкоштовного 
мобільного застосунку WowBox AR. Компанія Таврія В вирішила розпочати цю акцію, 
враховуючи  результати подібного проекту (AR-книги Снігова королева), який відбувся 
минулого року. Нагадаємо, технології доповненої реальності у власних акціях лояльності 
активно використовують й інші лідери українського FMCG-рітейлу. Зокрема, компанія АТБ-
маркет в листопаді завершила проведення гейміфікованої акції ATB Arena з рекордними 
результатами: 1,8 млн завантажень однойменної мобільної гри. Результатом проведення 
акції також стало значне зростання товарообігу та показників середнього чека товарів 
постачальників компанії АТБ-маркет, які долучились до акції як партнери. Зокрема, 
середньоденний товарообіг за акційними товарам постачальників АТБ збільшився на 
50,5%, а середньоденна кількість акційного товару в чеку – на 57,7%. 

 

Eurospar відкривається на Заході. У листопаді відбулось відкриття одразу двох 
супермаркетів Eurospar в Івано-Франківській області. Один з них розпочав роботу в Івано-
Франківську на вулиці Січових Стрільців, 78, а другий – у Коломиї, за адресою Вічевий 
майдан, 2. Як повідомила RAU прес-служба компанії Volwest Group, обидва торговельні 
заклади відкриті на умовах франчайзингу. В них працюють по чотири каси, є відділи 
свіжого м’яса, власної випічки, широкий вибір кулінарії, риби гарячого копчення із власної 
коптильні та заморожених напівфабрикатів, а також зона Food to Go, з уже традиційними 
хот-догами, паніні, бургерами та кавою. 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: окрім Eurospar, в портфелі рітейлера є магазини біля дому Spar Express 
(торговою площею до 200 кв. м), супермаркети Spar (200-800 кв. м) та гіпермаркети 
Interspar (більше 3000 кв. м). 

 

Нова пошта доставлятиме продукти з Novus. Сервіс доставки продуктів Zakaz.ua 
розпочав співпрацю з Нова пошта. Як повідомила RAU прес-служба компанії, з листопада 
Zakaz.ua додав ще одну опцію доставки продуктів з супермаркетів Novus i тепер клієнти 
компанії мають змогу забрати покупки у одному з 7400 відділень Нова пошта по всій 
Україні. Наразі замовлення можна отримати за умови придбання продуктів тривалого 
терміну зберігання у супермаркеті Novus. «Наші відділення та поштомати знаходяться у 
кроковій доступності, а рівень автоматизації процесів у Новій пошті дозволяє отримувати 
посилки за лічені секунди. Тому замовляючи продукти онлайн з доставкою від Нової 
пошти, клієнти можуть мінімізувати свої контакти з зовнішнім світом і не наражати себе на 
небезпеку під час пандемії», – прокоментував СЕО Нова пошта Олександр Бульба. В компанії 
також зазначили, що вартість доставки стартує від 67 грн та залежить від ваги та габаритів 
вже упакованих продуктів, які будуть зібрані та відправлені день у день. Термін доставки 
складатиме 1-3 дні, залежно від пункту призначення. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Новини FMCG за жовтень: продаж 
Billa та Рітейл Груп, рекорди Сільпо і Коло >>> 
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Велика Кишеня продається. Мережею цікавляться  
власники Епіцентру 

03.11.2020 

Роман Лунін готовий продати торговельну компанію Ритейл Груп, яка 
керує 63 магазинами різних форматів. Пропозицію розглядають Олександр і 
Галина Гереги, повідомляє nv.ua 

Один з найстаріших ритейлерів країни — компанія Ритейл Груп (мережі Велика 
кишеня, Велмарт, ВК Експрес і ВК Select) може змінити власників. «Представники Романа 
Луніна ведуть перемовини про продаж всієї компанії», — розповіли НВ Бізнес три джерела: 
два інвестбанкіри і директор компанії — постачальника продуктів харчування. Ритейл Груп 
так і не змогла оговтатися після кризи 2009 року, а спроба розвивати різні формати не дала 
результату. Власники Епіцентру Олександр і Галина Гереги вже давно придивляються до 
продовольчого роздробу і тестують цей формат у своїх гіпермаркетах. 

Мережа з історією і боргами. Компанія Ритейл Груп працює на українському 
ринку ритейлу з 2000 р, а її мажоритарним власником є бізнесмен Роман Лунін. Компанія 
почала свій розвиток з популярної на початку 2000-х мережі Велика кишеня, яка до 2007 р 
налічувала 38 магазинів. Крім продовольчого ритейлу група розвивала мережу Велика 
аптека, книгарень Моя книга, мережу торгових центрів Екватор. Компанії належить 
торговий центр Альта Центр в Києві неподалік станції метро Почайна. Її капіталізація в 
2006 р становила десь $400 млн. У 2009 р Велика кишеня входила в топ-5 найбільших 
ритейлерів країни разом з Fozzy Group, АТБ, Metro C&C і Фуршетом. До кризи 2008 р багато 
ритейлерів і девелоперів розвивалися за кредитні кошти. А це дуже боляче вдарило по 
бізнесу. У Ритейл Груп на кінець вересня 2009 р, за даними ІГ Сократ, заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями сягнула 742,6 млн грн, що за курсом на той момент 
становила майже $92 млн. Лунін навіть планував продати 10-25% акцій компанії Квіза 
Трейд, яка займалася розвитком мережі Велика кишеня, і планував залучити $20?30 млн. 
Потенційні покупці були, але вони не квапилися платити таку ціну, і розглядали актив як 
проблемний. Від продажу акцій вирішено було відмовитися. Компанія реструктуризувала 
борги. Поступово були продані деякі активи. У 2016 році групі Епіцентр був проданий 
торговий центр Альта Центр, а в 2017 році Велика аптека була продана конкуренту — 
мережі TAS-аптека бізнесмена Сергія Тігіпка. Ритейлер вдався до мультиформатності і, крім 
Великої кишені, почав розвивати мережу гіпермаркетів Велмарт, магазинів біля будинку 
ВК Експрес і преміум-супермаркет ВК Select. «Останніми роками мережа практично не 
розвивалася. Особливо це добре видно в порівнянні з конкурентами, такими, як АТБ, Сільпо 
або Novus», — зазначив керуючий партнер Atlas Advisors Олексій Ращупкін. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

© Олександра Нєкращук 

 
Читайте також: Навіщо Епіцентр 
відкриває продмаги >>> 
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NOVUS оновив позиціонування і запустив  
рекламну кампанію 

05.11.2020 

Креативне агентство Lions, що входить до складу комунікаційної 
групи TWIGA Ukraine, розробило оновлене позиціонування для мережі 
супермаркетів NOVUS. Головна ідея — все заради свіжості.  

Саме вона і стала слоганом кампанії. У новій стратегії команда підкреслила, що 
свіжість продуктів — це не просто стандарт, якого слід дотримуватися. Це принцип, яким 
керуються усі співробітники мережі, для яких важливо, щоб продукція була найсвіжіша і 
найсмачніша. «Наче квант, справжня свіжість існує лише в момент її створення. Ми 
намагались у всьому ухопити ці найважливіші миті, і це було  не так просто. Адже реалізація 
цієї ідеї вимагала значної сміливості у зміні звичного процесу зйомок. Ми принципово 
працювали без фуд-стилістів, в кастингу принципово надавали перевагу робітникам 
магазинів NOVUS, а всі локації — власне і були магазинами або господарствами 
постачальників. Адже тільки так можна побачити та відобразити народження свіжості», — 
розповідає креативний директор Lions Владислав Войцеховскі. Окрім серії рекламних 
роликів, було знято 2 документальних фільми. Споживач потрапляє за лаштунки NOVUS, де 
на власні очі бачить, як випікається подовий хліб та створюються кулінарні шедеври. 
Вигадувати нічого не довелось. Головні герої — реальні працівники супермаркетів. У 
кожного з них своя життєва історія, але всі вони дотримуються принципів, завдяки яким 
споживачі отримують лише якісні продукти. «У нас високі стандарти роботи. Ми прагнемо 
забезпечити супермаркети найкращими товарами. І не йдемо на компроміс, якщо їхня 
якість нас не влаштовує. Саме такими принципами керуємося в роботі», — коментує 
головний бренд-менеджер NOVUS Ольга Новіченко. Із попередніх кампаній ми знаємо, що 
NOVUS вартий довіри, а в асортименті свіжі товари кожного дня. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mmr.ua 

 

Fozzy Group открыла новый супермаркет "Сильпо Re Cycling"  
в Софиевской Борщаговке 

10.11.2020 

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group 6 ноября открыла 
новый супермаркет "Сильпо Re Cycling" в Софиевской Борщаговке, 
построенный по стандартам экологического строительства BREEAM.  

"Супермаркет построен в соответствии с требованиями BREEAM – международной 
системы сертификации экологичности зданий. Среди ее ключевых условий: минимальное 
влияние на окружающую среду, использование энергоэффективного оборудования и 
соответствие экологическим целям. В данный момент планируем подавать документы на 
получение сертификата BREEAM, который сегодня в Украине есть лишь у нескольких 
объектов", – цитируется в сообщении инженер по энергоаудиту "Сильпо" Богдан Дейко. 
Согласно сообщению, в супермаркете используется система геотермального отопления и 
кондиционирования, сокращающая энергопотребление в пять раз, холодильные системы 
используют углекислый газ вместо фреона в качестве хладагента. Кроме того, на крыше 
супермаркета установлены 664 солнечные панели, которые будут генерировать 259 тыс. 
киловатт/час ежегодно. Инфраструктура также включает станцию приема вторсырья, где 
за отсортированные отходы начисляются баллы в бонусной программе "Сильпо". На 
территории также расположены шесть точек быстрой зарядки электромобилей. Кроме 
того, корзины в супермаркете на 25% изготовлены из переработанного пластика из 
рыбацких сетей. "Зеленые" супермаркеты – это мировой тренд, который продолжает 
набирать обороты. Так, европейские сети ежегодно строят или переоборудуют под 
современные экологические требования по несколько сот супермаркетов. Наша цель – 
запустить этот тренд на украинском рынке", – отметила директор по маркетингу "Сильпо" 
Екатерина Огуряева. Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития и ТПГ 
Fozzy Group подписали долгосрочное кредитное соглашение о выделении $60 млн для 
обновления и расширения продуктовых сетей "Сильпо" и "Фора", а также для запуска 
первого супермаркета в Украине. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 

Комфортний та сучасний: мережа Арсен оновила  
свій супермаркет у Львові 

14.11.2020 

Оновлений супермаркет Арсен, що знаходиться у найбільшому 
житловому масиві Львова Сихові, 12 листопада розпочав роботу. Магазин 
зазнав кардинальних змін, ставши сучасним, зручним та приємним. 

Інтер’єр магазину зазнав значного перевтілення: стильний ергономічний дизайн, 
багато простору та світла створюють усі умови для комфортного шопінгу. Представлено 
розширений асортимент продуктів: тепер тут є величезний вибір свіжого м’яса, риби, 
овочів, фруктів, імпортних та крафтових товарів. А для додаткової зручності у 
торговельному залі магазину з’явилися каси самообслуговування. Родзинкою оновленого 
магазину стало відкриття власної піцерії. Відтепер тут щодня випікатиметься ароматна 
свіжа піца на будь-який смак за особливим рецептом та лише із натуральних складників. 
Наступним етапом для цього магазину стане оновлення його фасаду. Загалом це вже третій 
супермаркет мережі, відкритий у новому форматі. У грудні 2019-го оновлено супермаркет в 
одному з найбільших торгівельних центрів Івано-Франківська, а у серпні того ж року 
запрацював новий Арсен у центрі Львова. Арсен – одна із найбільших мереж супермаркетів 
на Західній Україні. Станом на листопад 2020 року вона налічує вісім магазинів у трьох 
обласних центрах (Львів, Івано-Франківськ та Рівне).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

Thrash! отошел от формата жесткого дискаунтера.  
И начал обновлять магазины 

16.11.2020 

В Fozzy Group (сети "Сильпо", "Фора", Le Silpo) рассказали Retailers, что 
продуктовая сеть "Thrash! Траш" отошла от формата жесткого дискаунтера. 
Об этом пишет портал retailers.ua 

"Ограниченный ассортимент (1200 SKU, – ред.) дешёвых продуктов  не приносил 
никакой дополнительной ценности покупателям. Поэтому в 2019 году мы расширили 
ассортимент, оставив цены низкими. Также начали открывать магазины в новой 
концепции – стиле лофт", – сообщили в пресс-службе Fozzy Group с ссылкой на СЕО “Thrash! 
Траш” Артема Безкоровайного. В компании не ответили на сколько увеличился 
ассортимент магазинов. В Fozzy Group позже уточнили, что сейчас ассортимент составляет 
около 3000 SKU и может отличаться, с учетом площади магазина. Также в новых магазинах 
появились зоны: свежей выпечки, еды на вынос, пицца, кофе, зона, где продукты готовят 
тут же, в магазине. Изменилась и вывеска торговых точек с Thrash! на "Thrash! Траш". Ранее 
название сети часть посетителей читала как "треш" о чем писали в социальных сетях. В 
"Thrash! Траш" решили сделать упор на товары украинского производства и на товары 
собственного импорта (на него приходится 15%  в общем ассортименте сети). Цены на 
импортный товар сопоставимы с украинскими товарами, отмечают в компании. Например, 
импортное молоко без лактозы на 10 гривен дороже, чем украинское, а испанское или 
французское вино можно купить по цене отечественного. Новый формат ритейлер 
обозначает как "маркет super". … 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 

Новий формат FMCG: як виглядає продуктовий 
супермаркет ТЦ Епіцентр у Вінниці 

20.11.2020 

Цьогоріч компанія Епіцентр К почала активно розвивати 
продовольчий напрямок: в серпні відкрила торговельний центр у Вінниці, 
представивши в ньому продуктовий відділ нового формату.  

Аналогічні проекти вже працюють у Львові та Бучі Київської області. Супермаркет 
розмістився на площі в 700 кв. м у вінницькому Епіцентрі на вулиці Батожській, 1 В 
(загальна площа ТЦ – 25 800 кв. м). Тут компанія представила широкий асортимент товарів. 
В тому числі фрукти та овочі, м’ясні та молочні продукти, бакалію та напівфабрикати, напої 
тощо. У центрі торгового залу обладнано острів гастрономії, оформлений декоративними 
панелями відповідно до інтер’єру супермаркету. М’ясні вироби, сири та делікатеси 
представлені у вітринах з підйомним склом, вітринах самообслуговування та кутових 
елементах. Пристінні вітрини з енергозберігаючими розсувними дверима збудовані в 
кілька ліній, що утворюють зони самообслуговування для відділів молочних продуктів, 
гастрономії та напоїв. Зона заморожених продуктів представлена морозильними скринями, 
які обладнані LED-підсвіткою для презентації супутніх товарів. Свіжі овочі та фрукти 
експонуються на трьох похилих полицях. Відзначимо, в оновленому львівському Епіцентрі 
з’явився хаб доставки та drive арена – відкритий майданчик із будівельними матеріалами. 
Це, за своєю суттю, окрема торгова територія площею 11 100 кв. м, на яку можна заїхати 
безпосередньо автомобілем і завантажити потрібний товар, не залишаючи авто на 
паркінгу. Подібний формат торгівлі у вигляді drive-in-арени розповсюджений у Німеччині. В 
Україні в мережі Епіцентр — це перший досвід будівництва подібного майданчика. Крім 
того, з’являться нові торгові території під відкритим небом: з будівельними матеріалами та 
вуличними рослинами. Загальна кількість відділів у цьому ТЦ збільшена майже до 30-ти. В 
львівському ТЦ Епіцентр на Городоцькій відкриється і великий продовольчий FOOD Market 
площею 850 кв. м із широким вибором харчових продуктів та напоїв та власним 
виробництвом: м’ясний та рибний цех, пекарня. Покупці також матимуть можливість 
випити каву, чай чи фреш із випічкою та солодощами. Багато відділів будуть працювати в 
інноваційному форматі shop-in-shop (магазин у магазині) із сучасною та зручною для 
покупців представленістю товарів. Найбільші серед shop-in-shop у львівському ТЦ: Центр 
меблів — 2800 кв. м, Галерея ДЕКО — 2700 кв. м, Intersport — 1800 кв. м, E.PIC (товари для 
дітей) — 1400 кв. м, ЦЕ ТЕ (Центр техніки) — 1100 кв. м. “Мережа Епіцентр постійно 
розвивається та вдосконалюється. Сьогодні ми створили унікальний формат, який 
дозволяє задовольнити потреби споживачів у всіх групах товарів. Надаємо зручний сервіс і 
навігацію та створюємо позитивні емоції, у наших центрах розваг та відпочинку. Наша 
задача – кожен новий ТЦ робити ще більш комфортним для наших клієнтів”, – зазначає 
заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі Епіцентр К Володимир 
Гончаров. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Верховний Суд скасував штраф 108 млн грн, який  

податківці наклали на "АТБ-Маркет" 
20.11.2020 

ВСУ частково задовольнив позов ТОВ "АТБ-маркет" до Офісу великих 
платників податків ДПС та скасував повідомлення-рішення в частині 
нарахування штрафних санкцій у розмірі 107,7 млн грн. 

Згідно з судовими матеріалами, в ході податкової перевірки податківці встановили 
“факти несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань на загальну 
суму ПДВ 1,077 млрд грн” (цитата). Суд першої інстанції (Дніпропетровський окружний 
адмінсуд), також задовольнивши згадану позовну вимог ТОВ “АТБ-Маркет”, дійшов 
висновку, що “застосування відповідачем штрафу за порушення строків реєстрації 
податкових накладних, які не надаються покупцю (отримувачу), в цій спірній ситуації 
суперечить законодавству та є протиправним” (цитата). “Враховуючи, що відповідачем не 
оспорюється факт повного відображення податкових зобов`язань за податковими 
накладними, зареєстрованими з порушенням строку, в податкових деклараціях з ПДВ ТОВ 
«АТБ-маркет», жоден з контрагентів позивача не зазнав і не міг зазнати шкоди через 
невключення сум ПДВ до податкового кредиту, отже позивачем не завдано шкоди ані 
бюджету, ані контрагентам, штраф за порушення строків реєстрації податкових накладних 
в ЄРПН має суто технічний характер, в розглядуваній ситуації накладення відповідачем 
штрафу в розмірі 107 725 461,68 грн. з урахуванням рішень Європейського суду з прав 
людини не є пропорційним державним втручанням у право позивача на мирне володіння 
майном”, - йшлося в рішенні суду першої інстанції від 03.06.2019. Третій апеляційний 
адмінсуд у своїй постанові від 23.06.2020 дійшов висновку про правомірність застосування 
до позивача штрафних санкцій, але визнав, що спірні податкові накладні підпадають під 
дію пункту 73 підрозділ 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України в редакції Закону 
№466-ІХ та зменшив розмір застосованих санкцій до граничного відповідно до вказаної 
норми. У свою чергу Верховний Суд вирішив, що “законодавець мав на меті не лише 
уточнити й розширити перелік випадків, за яких платник податків звільняється від 
відповідальності, передбаченої пунктом 120-1.1 статті 120-1 ПК України, а й убезпечити 
платників податків від надмірного тягаря відповідальності, встановленого раніше чинними 
положеннями п. 1201.2 ст. 120 ПК України, у випадках та за умов, наведених у пункті 73 
підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПК України” (цитата). Відзначимо, мережа 
АТБ подолала позначку в 100 нових відкриттів у 2020 році, в планах – ще 25 магазинів. Тільки 
в жовтні 2020 року найбільша в Україні мережа продуктових магазинів відкрила 11 нових і 
10 оновлених торгових точок. Всього з початку поточного року рітейлер відкрив 100 нових 
магазинів. Ще 38 маркетів відновили свою роботу після реконструкції. … 

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

 
У листопаді відкрились два супермаркети  

EUROSPAR 
25.11.2020 

У листопаді відбулось відкриття аж двох супермаркетів EUROSPAR у 
Івано-Франківській обл: один запрацював у Івано-Франківську, за адресою 
вул. Січових Стрільців, 78, а другий у Коломиї, за адресою Вічевий майдан, 2.  

Нові торговельні заклади працюють на умовах франчайзингу. У обох супермаркетах 
працють  4-и каси, є відділи свіжого м’яса, власної випічки, широкий вибір кулінарії, риби 
гарячого копчення із власної коптильні та заморожених напівфабрикатів, а також зона Food 
to Go, з уже традиційними хотдогами, паніні, бургерами та ароматною кавою. Нагадаємо, що 
формат EUROSPAR – це великий формат супермаркетів (площею 800-3000 кв.м), який 
орієнтований на щотижневі потреби сім’ї. Вони можуть розташовуватись, як в торгових 
центрах, так і, як окремі супермаркети, у центрах міст, де дозволяє місце. Більший торговий 
майданчик надає можливості для широкого спектру послуг, наявності великого 
асортименту продовольчих та промислових товарів, а також може включати гарну 
пропозицію Food-to-Go. Все це робить EUROSPAR найкращим вибором для сімейних покупок 
на вихідні. 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).  

Читати повністю >>> 
За матеріалами SPAR 
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COOP Украина отмечает падение среднего чека  
в магазинах кооперации из-за пандемии 

30.11.2020 

По итогам 10 месяцев 2020 года, средний чек в магазинах 
потребительской кооперации снизился на 8-12%, а в ресторанах системы — 
более чем на 50%. Об этом пишет delo.ua 

"Мы получаем данные от наших коллег из всех областей Украины, и, хотя 
конкретные цифры разнятся от региона к региону, общая тенденция одна — люди стали 
покупать меньше", — сообщил зампредседателя правления системы СООР Украина 
(Укркоопсоюз) Олег Ляковец. "Весной, сразу после введения карантина, покупатели 
продуктовых магазинов СООР Украина ненадолго активизировались, решив запастись 
некоторыми товарами "впрок". Но после этого короткого периода начался спад 
покупательской активности и средний чек заметно просел", — рассказывает Олег 
Лясковец. Это тенденция так же проявляется в продуктовых магазинах разного формата. 
Еще сложнее ситуация у кооперативных рынков, которые периодически останавливали 
работу в рамках общегосударственных карантинных мер. В частности, в Николаевской 
области в первом полугодии кооперативные рынки недополучили около 3 млн грн дохода, 
их убытки составили 300 тысяч грн. Аналогичных примеров, по словам Лясковца, в системе 
COOP Украина, десятки. Торгово-развлекательные центры (крупнейшие расположены в 
Суммах и Черкасах) тоже фиксируют убытки. "У всех хозяйствующих субъектов 
потребительской кооперации возникли затраты на противоэпидемические меры, но 
снизились доходы. И сейчас все мы корректируем планы на следующий год, ищем новые 
возможности", — отметил Лясковец. Отвечая на вопрос издания, возможна ли 
приостановка работы магазинов, в Укркоопсоюзе отметили, что в целом ряде случаев 
магазин кооперация является единственным местом покупки товаров первой 
необходимости (в отдаленных селах), поэтому о закрытии торговых точек речь не идет. 
"Мы все сейчас переживаем непростые времена. Плотно общаемся с коллегами из COOP-
организаций Финляндии, Великобритании, Италии — пандемия всем создала серьезные 
вызовы", — прокомментировал заместитель председателя правления COOP Украина. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
Rozetka відкрила п’ятий  

флагманский магазин 
30.11.2020 

Rozetka активно розвиває мережу флагманських відділень у містах-
мільйонниках. Рітейлер вже має п’ять великих магазинів і планує відкриття 
нових об’єктів у 2021 році. 

Офлайнова мережа Rozetka на сьогодні налічує 75 магазинів і точок видачі у 25-ти 
містах України. З них п’ять флагманів відкриті в чотирьох містах-мільйонниках. Два 
працюють у Києві, а в Дніпрі, Харкові та Одесі — по одному. У середньому площа такого 
магазину — від 1500 до 3000 кв. м. Торгова зала дніпровського флагмана на Ламаній, 2, в 
районі ТРЦ МОСТ-Сіті, сягає 920 кв. м при загальній площі 1400 кв. м, а харківського на 
Клочківській, 9 А — 1400 кв. м із 3200 кв. м всього магазину. «У 2021 році ми плануємо 
розвивати флагманську мережу в містах-мільйонниках, — коментує Владислав Чечоткін, 
співзасновник і CEO Rozetka. — Зараз шукаємо підхожу локацію для магазину у Львові. Для 
кожного такого відділення ми розробляємо своє наповнення, орієнтуючись на потреби 
району та міста. Так, у наших київських флагманах є кав’ярня, ательє, сервіси з пакування 
подарунків та налаштування техніки. В Одесі — мультимедійний екран, а в Дніпрі та 
Харкові ми розмістили в зоні видачі яскравий банер із підсвіткою і впізнаваним смайлом». 
На відміну від стандартних точок видачі, флагмани об’єднують дві зони: пункт видачі 
замовлень з сайту та велику торгову залу з додатковими сервісами. Тут можна вибрати, за 
необхідності приміряти й оплатити товар на експрес-касі, оформити кредит на покупку або 
скористатися сервісом налаштування техніки. Флагмани мають високу пропускну 
здатність. Тут в окремій зоні з дзеркалом розташовані до восьми примірювальних. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Rozetka відкрила в Дніпрі 
флагманський магазин >>> 

 
Закарпатський рітейлер 1 MINUTE 

підкорює Тернопіль 
01.12.2020 

Ще донедавна продуктовий оператор 1 Minute був локальним гравцем 
на території Ужгорода. Втім, рітейлер прийняв рішення про вихід за межі 
рідного регіону і відкрив в жовтні два своїх перших мінімаркети у Тернополі.  

Перший магазин в цьому місті працює по вулиці Руській, 19, а другий 1 Minute 
розташований по вулиці Живова, 1-В.  Наївно думати, що у новому для себе регіоні 
закарпатський рітейлер не відчує конкуренції. Крім вищезгаданого 1 Minute, в Тернополі 
вже функціонують такі торгові оператори форматів “мінімаркет” та «магазин біля дому», як 
«Сім23», «Наш Край», SPAR express, «Смаколик» і «Додому» (дві останні – місцеві компанії). 
Варто відмітити, що мережа 1 Minute входить до складу компанії, яка також розвиває 
магазини Zina та Kefir (всі три мережі функціонують у концепті мінімаркетів самообслуги). 
На сьогоднішній день загальна кількість магазинів всіх трьох мереж вже перевищила 
позначку у 40 об’єктів, при цьому сумарна кількість торгових точок 1 Minute (разом із 
двома новими мінімаркетами в Тернополі) зросла до 11 об’єктів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
У Novus пообіцяли провести ребрендинг  

супермаркетів Billa за рік 
09.12.2020 

ТОВ Новус Україна планує перевести роботу магазинів Billa під вивіску 
Novus протягом року. Про це 9 грудня під час RAU Summit 2020 розповів 
операційний директор компанії Олексій Панасенко. 

Представник Новус Україна підкреслив, що це величезна робота, оскільки на момент 
покупки мережу Billa складалася з 35 магазинів. За словами Панасенка активні переговори 
щодо купівлі конкурента тривали понад пів року. За словами представника Новус, сума 
угоди не перевищує $100 млн і не пов'язана з кредитом ЄБРР, який ритейлеру планували 
надати на розширення мережі. «Антимонопольний комітет (АМКУ) ми пройшли швидко, 
тому що Novus і Billa не займають занадто велику частку на ринку України, тому бачити 
порушення в нашому злиття не було підстав. Ми будемо ще довго програвати і в оборотах, і 
в частки ринку двом найбільшим компаніям », - зазначив топ-менеджер Новус Україна. 
Також він додав, що в планах Новус стати лідером Києва та київського регіону, і покупка 
Billa сприяє цим планам. Більшість магазинів Billa зосереджені в цьому регіоні. Про плани 
Novus придбати мережу супермаркетів Billa стало відомо у вересні цього року. У жовтні 
Антимонопольний комітет України схвалив угоду. Про те, що сторони закрили угоду стало 
відомо 1 грудня 2020 року. ПІІ Білла-Україна створено в 1998 році концерном Rewe Group, 
який був заснований в 1927 році в Кельні. На вересень 2020 року мережа налічувала 35 
об'єктів в Києві, Київській області та Житомирі. ТОВ Новус Україна створено в 2008 році. 
Розвитком мережі супермаркетів займається компанія BT Invest (Литва). На вересень 2020 
року мережа налічувала 46 об'єктів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
 

Varus планує відкрити ще 2 магазини в 2020 році, 
 розширивши мережу до 103 супермаркетів 

10.12.2020 

Мережа супермаркетів Varus вже відкрила понад сто магазинів в 
Україні, а в 2021 році планує продовжити масштабування і впровадження 
нових торгових форматів. Про це пише allretail.ua 

Як уточнили в прес-службі компанії, 100-й магазин рітейлера почав роботу ще 17 
вересня цього року в Павлограді (Дніпропетровська область). Ювілейний супермаркет з 
площею понад 890 кв. м розмістився на вулиці Дніпровській, 158А. А недавно — в кінці 
листопада, компанія запустила і 101-й торговий об’єкт. Магазин площею 1078 кв. м 
відкрився в Києві на проспекті Бажана, 38 — біля станції метро Харківська. Всього в 
поточному році Varus відкрив чотири супермаркети. До кінця поточного року планується 
запуск в роботу ще двох нових торгових точок в Дніпрі і Києві. Таким чином, за 2020 рік 
компанія відкриє шість нових і два оновлених магазини. Відзначимо, Керівником відділу 
розвитку мережі супермаркетів Varus призначений Денис Піддубський, який раніше працював 
в АТБ і Брусничці. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. «З 
сьогоднішнього дня я повертаюся до того, що вмію і люблю, напевно, найбільше – прямої 
участі в розвитку продуктової мережі. Дякую дружньому колективу мережі Varus за надану 
довіру. Впевнений, разом ми досягнемо ще більш вражаючих результатів», – написав 
Піддубський. При цьому він уточнив, що створена ним в 2019 році консалтингова компанія 
Служба розвитку рітейлу продовжить свою діяльність під управлінням колег. Відзначимо, 
що Піддубський більше 10 років (2004-2014) пропрацював в корпорації АТБ, де пройшов 
шлях від аналітика до заступника директора напрямку, відповідаючи за розробку стратегії 
розвитку мережі, експертну оцінку об’єктів для розміщення магазинів тощо. Створив 
практично з нуля великий, ефективно працюючий підрозділ, оснащений усіма необхідними 
для роботи інструментами, включно з методикою оцінки потенціалу об’єктів і системою 
мотивації для кожної категорії співробітників. Потім топ-менеджер близько року займав 
посаду директора з експертної оцінки та розвитку компанії Український Рітейл, яка 
управляла мережею магазинів Брусничка. Там він провів масштабну реорганізацію існуючої 
структури і штату, розробив нову методику оцінки об’єктів і працював над оптимізацією 
взаємодії з іншими підрозділами. З 2015 року займався консалтингом у сфері розвитку 
торгової нерухомості, пошуку об’єктів і земельних ділянок для комерційних цілей, 
розміщення магазинів та інших категорій об’єктів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua, rau.ua 

 
У Житомирі відкрили фірмові 

магазини ТМ «Скиба» 
14.12.2020 

Десятки видів хліба, найсмачніша здоба, тістечка, печиво та торти на 
будь-який смак можна придбати у магазинах ТМ «Скиба». У Житомирі вже 
відкрили два магазини з фірмовою продукцією. 

Асортимент хлібу у магазині дуже широкий - на вибір клієнтів заварні буханці та 
діабетичні, бездріжджові та цільнозернові; а ще тут безліч батонів, багетів, кексів, пирогів з 
різними начинками, пончики та круасани. А для любителів солодощів - найпопулярніші у 
світі десерті: тірамісу, макаруни, еклери, безе. Крім цього у магазині можна замовити 
святковий тортик. Покупці магазину зазначають: асортимент дійсно вражає. «Я думаю, що 
вони будуть розширюватися, це точно. Мені подобається, є що цікавого скуштувати, в 
інших магазинах цього не було», - ділиться Лариса. Житомиряни з радістю діляться, що 
купують у новому магазині. «Хлібчик і здобу, завиванець з маком», - каже Світлана. «Вибір 
гарний, є на будь-який смак і гроші можна за бажання обрати собі. Ми придбали тістечка 
Скиба, також сьогодні вперше скуштуємо», - говорить Оксана. Магазини ТМ «Скиба» 
знаходяться в Житомир за адресами: вул.Київська, 50 та вул. Перемоги, 12. Проте в 
найближчих планах - відкриття нових торгових точок. Продукцію смачного виробника 
можна придбати у багатьох інших продуктових мережах, зокрема «Полісся -Продукт», 
«Манго», «Лавка 9», «Подільський фермер» та інших. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами zhitomir.info 

 
Сеть "БРСМ-Нафта" планирует открыть 15 супермаркетов 

Good Market на своих АЗК 
15.12.2020 

Сеть "БРСМ-Нафта", входящая, по ее оценкам, в пятерку крупнейших на 
рынке, в 2021 году планирует открыть 15 супермаркетов Good Market на 
своих АЗК, сообщил директор департамента стратегического маркетинга 
сети Александр Мельничук.  

"БРСМ-Нафта" — это не заправка с супермаркетом и кафе, а супермаркет и кафе с 
заправкой", – описал он обновленную концепцию на открытии 6-го такого супермаркета в 
Киеве на ул.Елены Телиги, 12б. Мельничук уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что 
первый Good Market на АЗК сети был открыт в Одессе 29 февраля этого года, а в ближайшее 
время будет открыт седьмой подобный супермаркет. Он также сообщил, что данная АЗК на 
ул.Телиги была приобретена у сети Shell Ukraine и начала работать под брендом БРСМ 
около месяца назад. По словам Мельничука, площадь супермакетов на АЗК составляет 
около 200 кв. м, в них есть отдельная касса, что не имеет аналогов на рынке, как и широта 
линейки представленных продуктов, которые включают мясные и молочные, фрукты и 
овощи. Директор департамента указал, что оператором всех магазинов является сама сеть, 
в которой был создан соответствующий департамент, и к услугам аутсорсинга она не 
прибегала. Он добавил, что в молочных продуктах представлена продукция ООО "Сыророб" 
(Черкассы) владельца сети "БРСМ-Нафта" Андрея Бибы, а среди алкогольных напитков – 
вина с принадлежащей его семье винодельни Fattoria Viticcio со 120 га в итальянской 
Тоскане. Мельничук отметил, что супермаркеты предполагается открывать в городах, и 
сегодня помимо Киева и Одессы они уже работает в Днепре и Ужгороде. В то же время 
планы открытия супермаркетов отдельно от АЗК отсутствуют, указал он, в том числе 
сославшись на анализ не слишком удачного опыта конкурентов. Директор департамента 
затруднился назвать объем инвестиций в открытие одного супермаркета, сказав, что их 
можно будет оценить во втором квартале 2021 года по итогам анализа работы магазинов. В 
целом он сообщил, что такая концепция приводит к позитивным результатам, и сегодня 
уже свыше трети оборота сети приходится на сопутствующую продукцию. По его словам, 
такое развитие помогает сети во время пандемии COVID-19, когда продажи 
нефтепродуктов оказались ниже планировавшихся в конце 2019 года. Еще одним 
перспективным направлением Мельничук назвал запуск в декабре партнерской с 
футбольным клубом "Шахтер" программы лояльности в рамках полученного "БРСМ-Нафта" 
недавно в борьбе с двумя конкурентами статуса топливного партнера чемпиона Украины 
сроком на два года. Мельничук выразил надежду, что такое сотрудничество повысит 
лояльность клиентов к сети и позволит привлечь к ней новых болельщиков "Шахтера", 
которые смогут использовать он-лайн приложение клуба для получения скидок в сети. 
Директор департамента уточнил, что программу лояльности "БРСМ-Нафта" скачали свыше 
1 млн пользователей. Он добавил, что на всех заправках появятся стойки с сувенирной 
продукцией "Шахтера". Сеть "БРСМ-Нафта" в настоящее время насчитывает 202 АЗК в 
различных регионах Украины. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Великий ювілей: відкрився 100-й магазин керуючої  
компанії мережі Файно Маркет 

16.12.2020 

Керуюча компанія ТОВ «Вересень плюс», засновниця роздрібних 
мереж Файно Маркет, VARTO і Vересень, 5 грудня 2020 року відкрила свій 
100-й магазин. Про це повідомляє RAU 

Новий магазин біля дому роздрібної мережі Файно Маркет розташувався за адресою: 
село Рівне (Кіровоградська область), вул. Центральна, 104. Компанія ТОВ «Вересень плюс», 
один з провідних рітейлерів Центральної України, продовжує розвиватися. Вона вже 
налічує 100 магазинів різного формату: супермаркети, магазини біля дому, мінімаркети, 
соціальні магазини, дискаунтери та спеціалізований роздріб. Традиційно роздрібна мережа 
Файно Маркет пропонує відвідувачам нової торгової точки широкий вибір товарів за 
доступними цінами: бакалія, мʼясо-молочна продукція, кондитерські вироби, свіжі овочі та 
фрукти, алкогольні напої, побутова хімія і багато іншого. Крім того, торговельна мережа 
пропонує понад 60 найменувань товарів, вироблених під власними торговими марками 
«Вигідно!», «Мила Пані», «Luxberi» та «Файна Марка», в категоріях бакалія, молочні 
продукти, непродовольчі товари, кондитерські вироби, снеки, заморожені продукти, овочі, 
фрукти, риба та морепродукти, безалкогольні напої, чай і кава. … 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Як автоматизація мерчандайзингу 
впливає на «Файно маркет» >>> 

https://www.facebook.com/fayno.market 
 

Пішли, не заплативши: мережі Пакко і Вопак 
акрили всі свої магазини 

16.12.2020 

Пакко – один з найбільших рітейлерів Західної України – закрив свої 
торгові точки. 500 постачальників подали в суд з вимогами виплатити 
мільйони гривень. Звільнені площі вже почали займати конкуренти. 

Як пише портал НВ, на Західній Україні закрилися торгові мережі Пакко і Вопак. 
Про це НВ розповіли директора постачальників, що працювали з цими мережами. Сайти 
рітейлерів вже не оновлюються, а контактні телефони Пакко холдинг – не відповідають. 
Постачальники масово подають до суду на компанії з вимогами повернути гроші. Ймовірно, 
торговельні мережі не витримали зростання конкуренції без додаткових інвестицій. 

Невелика передісторія. Волинська мережа Пакко Холдинг була заснована в 1996 
році. Спочатку компанія фасувала крупи під торговою маркою «Хочу ще» і була 
дистриб’ютором своїх товарів і продукції таких виробників як Славутич, Світоч, Чумак та 
інші. На початку 2000-х в Рівному з’явилися перші оптові магазини Пакко. Трохи пізніше в 
Луцьку відкрилися супермаркети Вопак. Магазини з відділами кулінарії, власними 
пекарнею і кондитерської були дуже популярні. У кращі роки Пакко Холдинг керував 
більше ніж 80-ю магазинами в дев’яти областях України. Але з часом бурхливий розвиток 
пішов на спад. У 2019 мережу Вопак входило 56 магазинів, а в Пакко – всього 10. Деякі з них 
працювали по франчайзингу. Зараз в Луцьку ще працює п’ять магазинів Вопак, які 
незабаром після ребрендингу перетворяться в супермаркети Spar. Інші ж площі почали 
займати конкуренти: в Рівному на місці Вопак вже працює Сільпо. 

Хто буде сплачувати рахунки? З деяких джерел НВ стало відомо, що останні кілька 
років магазини мережі працювали на самоокупності без додаткових інвестицій на 
розвиток. В цей же час в регіоні почала зростати конкуренція – сюди зайшли АТБ і Сільпо. 
Зараз західний регіон – один з найперспективніших для розвитку торгівлі. Офіційно 
мережами володіє кіпрський офшор Сі Бі Рітейл Інвестментс Паблік Лтд. Але інвестиційні 
банкіри, рітейлери і постачальники пов’язують Пакко з засновником аграрного холдингу 
Ukrlandfarming Олегом Бахматюком, яким вже давно цікавляться правоохоронні органи. 
Хоча сам Бахматюк заперечував факт володіння компанією. У жовтні 2014 року VAB Банк, 
який належав Бахматюку і вважався проблемним, попросив в НБУ стабілізаційний кредит 
під заставу нерухомого майна. Нацбанк України видав VAB Банк кредит в розмірі 1,2 млрд 
грн, через 40 днів VAB Банк був визнаний неплатоспроможним, але стабкредит не 
повернув. У 2016 р. НАБУ проводило розслідування по цій справі. Виявилося, що VAB Банк 
отримав кредит, не надавши весь перелік необхідних документів. А вартість нерухомості, 
яку передали НБУ як заставу, була завищена в 25 разів за допомогою підроблених звітів про 
оцінку. Олега Бахматюка оголосили в розшук, а Офіс генпрокурора заявив про готовність 
направити до Австрії клопотання про екстрадицію бізнесмена. У листопаді минулого року 
НАБУ повідомило про підозру в заволодінні стабкредитом більше 10 особам, серед яких 
фігурувало й ім’я Бахматюка. У реєстрі судових рішень вже знаходіться близько 500 позовів 
від постачальників до компанії Гіппо (мережі Пакко і Вопак) на сотні мільйонів гривень. 
Так, Глобинському м’ясному комбінату мережі винні близько 3,6 млн грн, імпортеру 
алкогольних напоїв Дісна – 617 000 долл, а компанії Галичина – 4,7 млн грн. Як показує 
практика, більшість українських мереж, які закриваються, не розплачуються з 
постачальниками. а їхнього майна недостатньо для сплати всіх боргів. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Чому закрилися торгові 
мережі Пакко і Вопак >>> 

 
Новий формат від Fozzy Group: власник Сільпо відкриває 

міні-маркети під брендом Foody 
18.12.2020 

Перші п’ять магазинів нового проекту від Fozzy Group вже почали 
роботу в Києві та передмісті: в районі станцій метро Лівобережна, Теремки, 
Васильківська, Славутич, а також у Броварах. 

Як пише портал НВ, про це виданню розповіли три директори компаній – 
постачальників. Міні-маркети Foody займають площу 50-100 кв. м, пропонують актуальний 
асортимент для щоденних покупок, і розташовуються в місцях з великим пішохідним 
трафіком. Це абсолютно новий напрямок для Fozzy Group, більш відомої українцям своєю 
флагманською мережею супермаркетів Сільпо. За розрахунками опитанних НВ експертів, 
інвестиції у відкриття однієї такої торговельної точки можуть становити $100 000 – 150 
000. Цікаво, що під брендом Foody в Україні вже працює маркетплейс крафтової їжі та 
напоїв. Так само компанія повідомила про намір розвивати офлайновую мережу 
гастромаркетів із такою ж назвою, де будуть представлені товари від локальних невеликих 
виробників. Втім, судячи по логотипу нової торгової мережі від керуючої компанії Сільпо на 
сайтах пошуку роботи, проекти ніяк не пов’язані між собою. Так що в перспективі 
можливий спір щодо прав на торговельну марку Foody. Із запуском нового формату Fozzy 
Group заходить у дуже конкурентну нішу. В форматі “міні-маркет/ магазин біля дому” вже 
працює ряд операторів, у тому числі ті, що керують сотнями магазинів. У Києві найбільш 
відомі мережі КОЛО (понад 200 торгових точок), ЛотОК (понад 100), а в регіонах присутні 
бренди Наш Край і SPAR Express (більш 250-ти магазинів), Рукавичка (приблизно 170 
точок), Файно маркет (близько 100 об’єктів ), 7/23, Делві, Копійка та інші. Великі гравці так 
само не обходять своєю увагою такий формат. Наприклад, французький рітейлер Ашан вже 
запустив як магазини біля дому під брендом Мій Ашан, так і міні-маркети/точки видачі 
онлайн-заказів Ашан Pick up Point. Дніпровська мережа Varus експериментує з форматом 
Varus to go. І навіть беззаперечний лідер українського продуктового роздробу – корпорація 
АТБ – відкрила пілотні магазини АТБ Express. В цілому, тренд активного розвитку формату 
“магазин біля дому” в Україні спостерігається вже не перший рік. Додатковим стимулом 
стала пандемія та карантинні обмеження, коли споживачі не хотіли або не могли їздити в 
гіпермаркети, тому вважали за краще скуповуватися в найближчих торгових точках. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

МХП відкрив чотири нові  
«М’ясомаркети» 

21.12.2020 

Мережа «М’ясомаркетів» впевнено рухається до 50 магазинів по всій 
Україні. У Луцьку, Львові, Сваляві та в Мирнограді почали роботу 4 магазини 
нового формату. Всього на цей момент працює 33 «М’ясомаркети». 

Там зазначили, що  «М’ясомаркет» — це сучасний формат «магазинів біля дому». 
Агрохолдинг МХП запустив цей проєкт у межах своєї трансформації із сировинної компанії 
в кулінарну. За словами голови правління МХП Юрія Косюка, маркети мають дарувати 
людям якість, сервіс та емоцію. І вони з цим завданням чудово справляються. «До 
«М’ясомаркетів» щодня постачаються найсвіжіші продукти, тут представлений широкий 
асортимент різноманітних товарів, — усе для того, аби забезпечити покупців лише 
найякіснішою продукцією. Також ми відрізняємося від решти магазинів унікальними 
стандартами викладки товарів», — говорить про принципи роботи м’ясних крамниць 
фахівець зі збуту МХП Роман Антоненко. Найкраще про враження від магазину можна 
дізнатися від його відвідувачів. Ось що говорять гості відкриття «М’ясомаркету» у 
Мирнограді (Донецька область). «Маркет шикарний! Обслуговування на найвищому рівні! 
А головне — тут якісні продукти. Молодці! Ми дуже раді, що такий бутик з’явився у нашому 
місті», — каже пані Оксана. «М’ясомаркети» відкриваються у максимально зручних місцях 
для мешканців, у житлових кварталах та в центрах. Розташування цілком відповідає 
концепції «магазинів біля дому», що також дуже цінують його клієнти. «Локація дуже 
зручна! В такому районі, де багато будинків, немає так багато маркетів, як у Києві. Щоб 
поїхати до супермаркету з трьома дітьми, мені треба виділити пів дня. Круто, що тепер є 
така м’ясна крамниця просто біля будинку: зайшла й закупилася всім необхідним в одному 
місці!» — ділиться враженнями від відкриття гастро-бутика у Львові пані Яна. Особливістю 
«М’ясомаркетів» є те, що в жодному з магазинів ви не зустрінете продавців. Замість них 
працюють м’ясні сомельє. «Наші сомельє — це люди, які знають про м'ясо все: від процесу 
його обробки до приготування. Це консультанти і навіть неофіційні шеф-кухарі ваших 
родин. Вони допомагають зібрати продуктовий кошик, діляться рецептами. Головне наше 
завдання — викликати позитивні емоції у гостей», - розповідає шеф-сомельє Валех. Нові 
«М’ясомаркети» пропонують широкий асортимент м’яса та великий вибір супутніх товарів: 
бакалію, молочні продукти, напівфабрикати, напої, соуси, маринади, випічку. Такий підхід 
реалізовано з метою забезпечити відвідувачів усім необхідним до смачного столу. Крім 
цього, можна придбати готові м’ясні продукти або попросити сомельє замаринувати м’ясо. 
Тоді вдома залишиться лише покласти страву на пательню й насолоджуватися вечерею. «У 
маркеті дуже привітні дівчата-сомельє! Ми вперше тут, зайшли й ледь не розгубилися. Але 
вони дуже допомогли, зорієнтували! Будемо приходити сюди ще, бо живемо поруч», — 
діляться враженнями від маркету в Луцьку подружня пара Марина та Володимир. МХП 
продовжує розширювати франчайзингову мережу «М’ясомаркетів» та планує до кінця року 
відкрити 50 точок. Все для того, аби полегшувати людям життя та дарувати унікальний 
досвід гастро-шопінгу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Суд виніс рішення на користь Fozzy Group у спорі з ДПС  

на сотні мільйонів гривень 
22.12.2020 

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну 
скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення 
Окружного адмінсуду м. Києва від 07.09.2020. 

Мова йде про рішення від 07.09.2020 у справі №640/10263/20, яким було задоволено 
позов ТОВ “Сільпо-Фуд” і скасовано податкові повідомлення-рішення від 13.02.2020:  
№0001854401 - про збільшення позивачу суми 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 - про збільшення позивачу суми 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 - про зменшення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком 
на прибуток у розмірі 242,5 млн грн. Цитата з постанови суду апеляційної інстанції від 
15.12.2020: “Суд наголошує, що за результатами кримінального провадження 
№32017120010000020 на даний час жодні вироки не виносилися. Відтак інформація про 
наявність кримінального провадження №32017120010000020 та нібито встановленні 
досудовим розслідуванням факти не можуть розглядатись як доказ нереальності операцій 
та правомірності позиції контролюючого органу щодо відповідного донарахування 
грошових зобов`язань позивачу, оскільки наведені доводи не є доказами, отриманими в 
порядку, визначеному КПК та КАС України та є недоведеними, а як наслідок - неналежними. 
Також колегія суддів вважає, що скаржник неправомірно використав інформацію про 
порушення законодавства в ланцюзі постачання фактично контрагентом контрагента 
позивача. Не є обов`язковою передумовою для визначення контролюючими органами 
грошових зобов`язань, визнання недійсними (у тому числі нікчемними) правочинів, які 
укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався 
рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. 
При цьому відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не 
мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, 
вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податку та його безпосереднім 
контрагентом. Навіть якщо контрагент (постачальник по ланцюгу) і порушив вимоги 
податкового законодавства, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для 
цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку 
(покупця товарів, робіт, послуг) права на відшкодування ПДВ за правочином з таким 
контрагентом у разі, якщо платник податку виконав усі передбачені законом умови щодо 
отримання такого відшкодування, сплатив за виконані послуги і має документальне 
підтвердження розміру свого податкового кредиту та здійснених витрат. Жодною нормою 
законодавства України не передбачається обов`язку платників податків - одержувачів 
товарів вимагати від контрагентів-постачальників будь-яких відомостей щодо повноти 
сплати ними податків за окремою операцією придбання товарів, відомостей щодо третіх 
осіб (постачальників у ланцюгу), перевіряти додержання чи порушення ними законодавчих 
приписів, а також наявність у цих контрагентів умов для належного здійснення 
господарської діяльності, оскільки податкове законодавство не ставить в залежність 
додатковий облік певного платника податків від інших осіб, від фактичної сплати 
контрагентом податку до бюджету, а також від господарських та виробничих можливостей 
контрагента. Правовідносини контрагентів із третіми особами у ланцюгах постачання, з 
якими позивач не вступав у господарські відносини, самі по собі, за відсутності інших 
об`єктивних та підтверджених даних про порушення позивачем податкового 
законодавства, не можуть бути самостійною та достатньою підставою для висновку про 
нереальність господарських взаємовідносин”. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Ашан запускає формат Ашан Drive  
в Україні 

23.12.2020 

В рамках своєї стратегії впровадження додаткових сервісів компанія 
Ашан у 2020 році зосередилась на розвитку форматів наближеності та 
розширенні цифрових послуг. Про це повідомляє RAU 

В 2020-му компанія запустила інноваційний формат ultra proximity – Ашан Pick Up 
Point та відкрила три перших точки видачі інтернет-замовлень. Також Ашан розпочав 
співпрацю з маркетплейсами та нові партнерства з сервісами доставок, розширив 
асортимент та функціонал сайту auchan.ua, що покриває всі населені пункти країни. А тепер 
запроваджує перший Ашан Drive в Україні. В прес-службі зазначають, що Ашан Drive – це 
формат, що користується великим попитом у Європі та передбачає можливість здійснення 
замовлень онлайн. Усі товари збираються пікерами і клієнту залишається забрати 
замовлення на облаштованій парковці, не виходячи з машини – це швидкий та комфортний 
спосіб здійснення покупок для тих, хто за кермом. З огляду на зміни споживчих звичок та 
настроїв драйви стають популярними і в Україні. Перший Drive українського підрозділу 
компанії запускається 23 грудня у столичному магазині Ашан Біличі на вулиці 
Берковецькій, 6. Завдяки цьому проекту клієнт рітейлера може зробити замовлення на 
сайті auchan.zakaz.ua, а забрати його на спеціально відведеному майданчику біля магазину, 
де його буде очікувати співробітник із сформованим замовленням. Підтвердження 
замовлення, карта розташування майданчику і час видачі будуть надіслані в смс та на 
електронну пошту клієнта. В компанії також виділяють інші переваги послуги Ашан Drive 
для клієнтів: послуга безкоштовна; ціни на товари такі ж, як і в магазині; понад 30 000 
товарів, доступних для замовлення, серед них свіжі та заморожені продукти; жодних 
обмежень по вазі; персональний пікер; можливість обрати зручний час. Нагадаємо, Ашан – 
це міжнародна мультиформатна компанія-рітейлер, яка була заснована у 1961 році у 
Франції. В Україні перший магазин було відкрито у 2008 році, а зараз мережа представлена 
у 9-ти містах та налічує 27 магазинів. До мережі компанії входять торговельні об’єкти 
різних форматів, в тому числі гіпермаркети, супермаркети, магазини біля дому та pick up 
point. Також компанія розвиває електронну комерцію на території всієї країни. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

Читайте також: Ашан відкриває ще 
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Сергій Войцеховський, КОЛО: Готуємо ще більш інтенсивну 

експансію і запуск нового формату КОЛО 2.0 
23.12.2020 

Член ради директорів BGV Group і co-founder однієї з найдинамічніших 
продуктових мереж КОЛО розповів про те, які нові тренди задає компанія на 
ринку України. 

 

В рамках RAU Summit 2020 у прямому ефірі Сергій Войцеховський, член ради 
директорів BGV Group і co-founder мережі КОЛО, розповів про те, як виглядає рітейл 
майбутнього і які торгові формати будуть найбільш успішними в найближчі роки. А також 
про те, як дрібним виробникам потрапити на полиці великих торгових мереж. Інтерв’ю 
провів Юрій Ліщук, директор по роботі з роздрібними мережами Nielsen Україна, Білорусь. 
Мережа магазинів КОЛО була заснована в 2017 році. У 2019-му рітейлер відкрив 53 нових 
магазина і увійшов до трійки лідерів українського ринку FMCG-рітейлу за темпами 
розвитку, поступившись лише АТБ і Volwest Group (мережі Наш Край і Spar). Позначку в сто 
нових магазинів продуктовий рітейлер пройшов менш ніж за рік – 100-й магазин КОЛО 
відкрився 30 листопада 2019-го. А 8 жовтня 2020-го відбулося офіційне відкриття вже 200-
го магазину рітейлера. RAU пропонує ознайомитися з основними тезами інтерв’ю Сергія.  

 

Про концепцію та розвиток мережі. Головна перевага магазинів мережі КОЛО 
полягає в тому, що вони знаходяться поруч з домом або роботою наших клієнтів. Що 
дозволяє покупцям економити час при здійсненні покупок. Тому наша мережа динамічно 
розвивається, і за підсумками 2020 року ми, швидше за все, станемо лідерами за кількістю 
відкритих нових торгових точок. При цьому наша команда сприймає такі результати 
спокійно – адже наші плани значно більше. Запорукою підтримки високих темпів розвитку 
мережі служить як сама бізнес-модель, так і високий рівень автоматизації бізнес-процесів, 
пов’язаних з експансією. Ми намагаємося бути не тільки лідерами за кількістю магазинів, 
але і по стандартам якості обслуговування. 

 

Про те, що стримує розвиток мережі. Наш формат торгових точок унікальний. 
Тому головна проблема – наявність відповідних локацій. Здавалося б, приміщень площею 
до 100 кв. м багато, але рівень наших торгових точок вимагає підведення електроживлення 
потужністю 25 кВт. А за всіма будівельними нормами відповідні приміщення мають суттєво 
меншу потужність. Особливо відчуваються ці проблеми в центральних районах столиці. 
Нерідко приміщення складні конструктивно або в них неможливо розташувати всі сервіси, 
які ми надаємо. Друга проблема, яка гальмує розвиток ринку в цілому – не системність 
мислення більшості власників комерційних приміщень. Вони звикли розглядати ринок 
оренди як ринок короткострокових договорів. У нас же стратегія розрахована на гру «в 
довгу». Третя проблема, яка проявилася в 2020 році: локдаун і пов’язані з ним труднощі. 
Наприклад, був період, коли на самому початку карантину власники приміщень уникали 
зустрічей з нашими менеджерами, боячись заразитися під час переговорів. І звичайно ж, не 
варто забувати і про економіку локації. Український ринок оренди невеликих локацій часто 
перегрітий, це викликано, в першу чергу, конкуренцією – в таких приміщеннях може 
відкритися практично будь-який вид малого бізнесу, починаючи від барбершопа, 
закінчуючи спеціалізованим магазином або кафе. 

 

Про зміну концепції. Під час пандемії кількість чеків в магазинах нашої мережі 
зменшилася, але зросла їх сума. Тобто, заходити в магазини стали рідше, але купувати 
більше. Всі три роки роботи на ринку ми постійно намагаємося вдосконалити свою бізнес-
модель. В результаті нам вдалося створити ефективний формат магазину імпульсної 
покупки. Куди заходять, щоб докупити щось, що забули взяти, наприклад, в гіпермаркеті. У 
2020-му ми хочемо змістити акцент у бік магазину щоденної покупки. З цією метою 
поступово розширюємо асортимент і покращуємо цінову пропозицію в м’ясній та молочній 
групі товарів. Щоб до нас заходили тому, що такого товару немає в іншому магазині.  

 

Про категорійний менеджмент. Спочатку будували свій бізнес за класичним 
поділу товарів на категорії. Щось м’ясна гастрономія, щось бакалія і т.д. Але поступово 
зрозуміли, що покупець так не ділить товарні категорії, і не розуміє, що таке та ж бакалія. 
Йому важливо зробити комплексну покупку і цей процес повинен бути максимально 
зручний, що, власне, і є нашою ключовою перевагою. Тому змінили асортиментну матрицю. 
У новому магазині КОЛО 2.0 ми врахуємо бачення категорій очима споживачів. Фактично 
існує два типи магазинів КОЛО. Перший називається «біля дому», а другий – «на потоці». У 
кожного з цих кластерів є підвиди, сегментовані в залежності від асортиментно-цінової 
пропозиції (дешевих або подорожче), які представлені на полицях. Тобто ми враховуємо 
платоспроможність споживачів в конкретному житловому масиві. Це дозволяє, з одного 
боку, працювати системно, а з іншого – максимально враховувати запити жителів певного 
району. 
 

Про переваги для постачальників >>> 
За матеріалами rau.ua 

Читайте також: Мережа «КОЛО» буде 
тестувати власну франшизу в 2021 р >>> 
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Makeup відкрив магазин у Києві і планує  
розвиток мережі в Європі 

09.11.2020 

Найбільший в Україні онлайн-рітейлер косметики і парфумерії 
відкрив свій перший фізичний магазин у Києві, а незабаром планує запуск 
власного шоу-руму в Польщі. Про це пише rau.ua 

Як уточнила директор з маркетингу Makeup Любов Калюжна, перша офлайн-точка 
компанії розпочала роботу в столичному ТРЦ Атмосфера. Загальна площа магазину склала 
близько 260 кв. м, а площа торгового залу – понад 230 кв. м. «Ми втілили концепт шоу-руму 
– представили ті продукти і бренди, які за нашим досвідом, клієнту перед покупкою бажано 
побачити і продегустувати в спокійній атмосфері. У шоу-румі представлені провідні торгові 
марки luxury-сегмента, нішева парфумерія, цікаві та рідкісні бренди косметики з догляду за 
обличчям, волоссям і тілом. У перші дні ми представили більше 4000 SKU усіх основних 
напрямків – парфумерія, косметика з догляду за обличчям, тілом, професійні продукти для 
волосся, продукти для чоловіків і аксесуари. Асортимент буде оновлюватися і максимально 
відповідати очікуванням і побажанням наших клієнтів», – зазначила Калюжна. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
EVA начала продавать товары через 

 вендинговые аппараты 
11.12.2020 

Компания начала тестирование нового инструмента продаж товаров 
СТМ через вендинговые аппараты. Об этом заявила директор департамента 
собственных торговых марок Линии магазинов EVA Галина Ободец. 

Она также сообщила, что бесконтактная торговля станет одним из трендов 
отечественного ритейла и именно сейчас компания РУШ вводит новый формат торговли. 
Первые три аппарата установлены в киевских ТЦ «Пирамида» и «Retroville» и днепровском 
«Караване», в которых можно приобрести колготки собственной торговой марки — Viv’en 
Petty. Решение о масштабировании бизнеса будет принято весной 2021 по результатам 
работы в этом сезоне. В случае успешности вендингового эксперимента Линия магазинов 
EVA планирует установить еще около 10 аппаратов на новых локациях, где нет магазинов 
сети. Рассматривается также вариант размещения не только в торговых центрах, но и в 
учреждениях, где работают или учатся клиенты сети, но за неимением времени не всегда 
могут осуществить покупки в магазинах. Кроме аппаратов по продаже чулочно-носочных 
изделий, которые будут менять ассортимент в зависимости от сезона, рассматривается 
возможность устанавливать вендинговые аппараты и по продаже косметических товаров, 
которые по параметрам упаковки будут отвечать требованиям бесконтактных роботов. 
Еще в планах компании внедрение электронных ценников в вендинговых аппаратах. …. 

Читать полностью >>> 
По материалам mmr.ua 
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Аптечний ринок під час пандемії: злети, 

падіння і крах консерватизму 
04.11.2020 

На початку карантину, в умовах невизначеності і загальної паніки, 
аптечний бізнес пережив справжній бум. За бумом настало безпрецедентне 
падіння, що тривало кілька місяців. 

Той, хто вважає, що в умовах карантину аптечний ринок, на відміну від інших, 
процвітав і заробляв мільйони, дуже помиляється. Так, дійсно, коли почалася паніка, і всі 
кинулися купувати парацетамол, дезінфектори і маски, стався різкий стрибок продажів. 
Люди скуповували антивірусні препарати, а заодно запасалися й іншими ліками, — просто 
про всяк випадок. Певна річ, відбулося приріст продажів — усередині березня він становив 
100?120%. Але цей ажіотажний попит тривав всього два тижні і дуже швидко зійшов 
нанівець. Вже у квітні аптеки спорожніли, і почалося істотне падіння ринку — до 20%. Що 
далі, то більше. У травні і червні падіння доходило до 30%. Карантин по-злому пожартував з 
аптеками. Люди скупили купу ліків — потрібних і непотрібних, — і певний час обходили 
аптеки осторонь. Та й хворіли на карантині менше, оскільки заходи, спрямовані на 
боротьбу з коронавірусом, працювали і проти інших його «побратимів», не настільки 
іменитих. Діти не відвідували садки і школи, офісні співробітники працювали з дому, багато 
хто взагалі виїхав з міста на дачі або в село, тож масове поширення вірусів було ускладнено. 
І руки ми всі стали мити частіше, що теж важливо. Звісно, це не стосується хронічних 
захворювань: люди продовжували хворіти, але боялися ходити до лікарів, а зроблених 
«стратегічних запасів» ліків на певний час вистачило. Лікарні не працювали на повну 
потужність, планові операції виконували не в повному обсязі, і необхідних для цих операцій 
медикаментів не закуповували. Позначилося також падіння платоспроможності: люди 
купували тільки найнеобхідніше і віддавали перевагу дорогим оригінальним препаратам 
замість дешевих дженериків. Плюс — законодавчі обмеження, введені на час карантину на 
низку препаратів, не дозволяли аптекам заробляти на популярних медикаментах. … 
 

Як криза змінює розстановку сил на аптечному ринку? >>> 
За матеріалами nv.ua 

© Дмитро Наздрін, 
Операційний директор 
сервісу Tabletki.ua 

 
АМКУ разрешил владельцу сети аптек "Здорова родина" 

купить трех конкурентов 
11.11.2020 

АМКУ разрешил совладельцу частного ЧП "Фармкомпания "Здорова 
родина" Николаю Михайлюку приобрести доли в ООО "Сальве" (Луцк), ООО 
"Сальве-Львов" (Львов) и ЧП "Фирма "НАИС" (Ивано-Франковск). 

Согласно данным АМКУ, такое разрешение обеспечит Михайлюку превышение 50% 
голосов в высшем органе управления этих компаний. Согласно данным на ее сайте, ЧП 
"Фармкомпания "Здорова родина" управляет сетью аптек в более 70 населенных пунктов в 
11 областях (Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ривненской, Черновицкой, 
Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Винницкой и Черниговской), 
зарегистрирована в 2012 г. Чистая прибыль компании в 2019 г. составила около 15,43 млн 
грн, выручка – более 845 млн грн. Сеть аптек "Фирма "НАИС" зарегистрирована в 2005 г. и 
насчитывает около 40 аптек в центральной и западной Украине. Согласно данным 
Госреестра, ее владельцем является Роман Гвоздик. По итогам 2019 г. компания получила 
чистый убыток в размере 32,2 тыс. грн, выручка – около 189,5 млн грн. Сеть аптек ООО 
"Сальве" зарегистрирована в 2005 г., насчитувает аптеки в 38 населенных пунктах в семи 
областях (Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Закарпатской, 
Житомирской и Змельницкой). Владельцем компании является Виталий Семчишин. По 
итогам 2019 г. компания получила чистый убыток в размере около 8,73 млн грн, выручка 
составила более 202,7 млн грн. Сеть аптек ООО "Сальве-Львов" зарегистрирована в 2008 г, 
насчитывает более 10 аптек в Львовской области. Владельцем компании является Роман 
Попадинец. По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в размере 2,29 млн 
грн, выручка составила более 62,5 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Відкрилась 50-та франчайзингова  
аптека мережі D.S. 

24.11.2020 

Ювілейна п’ятдесята аптека-франчайзі з’явилася у місті Кам’янці-
Подільському, ставши 15-м структурним підрозділом місцевої компанії ПП 
“Медобори ФАРМ”. Про це пише rau.ua 

Франчайзингові заклади мережі D.S. вже працюють у 7-ми областях: Львівській, 
Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Чернівецькій, Закарпатській і Дніпропетровській. 
Цього року розпочали роботу десять аптек D.S., а картку клієнта отримало близько 10 000 
осіб. Наступного року планується відкриття щонайменше 25 нових закладів. Мережа D.S. 
розвиває напрямок франчайзингу з 2016 р. Співпраця за франчайзингом можлива як для 
новостворених аптечних закладів, так і для діючих аптек чи аптечних мереж. «Мережа D.S. 
не просто продає франшизу чи пропонує «технічний франчайзинг», а надає реальну мето-
дичну допомогу при відкритті та, що найважливіше для наших партнерів, впродовж всієї 
діяльності франчайзингової аптеки, – коментує директор з франчайзингу мережі аптек D.S. 
Олена Комарянська. – Підтримка полягає у щоденній участі фахівців нашої компанії за всіма 
головними напрямками: категорійних менеджерів, фахівців відділів закупівлі, маркетингу, 
IT, HR. За кожною аптекою-франчайзі закріплений куратор – менеджер відділу 
франчайзингу, який регулярно моніторить основні показники операційної діяльності 
аптеки, виявляє позитивні чи негативні тенденції, за потреби – допомагає персоналу у 
вирішенні поточних виробничих питань, дає підказки щодо запобіжних і коригувальних 
дій. Кінцеве ж рішення – за франчайзі, адже він залишається власником і розпорядником 
свого бізнесу, відповідальним за його результативність та ефективність». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
ГК "Эпицентр" начала развивать свою сеть аптек, 

которая называется "Аптека 100+" 
27.11.2020 

О том, что "Эпицентр" начал развивать сеть аптек стало известно в 
сентябре. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила совладелец 
компании Александр Герега, пишет retailers.ua 

Александр Герега сообщил, что компания рассматривает возможность покупку 
действующего игрока на рынке, который объединяет 100-200 аптек. Сейчас работает три 
аптеки "Аптека 100+" в составе ТЦ "Эпицентр" во Львове, Виннице и Мелитополе. За 9 
месяцев украинские аптеки продали 1,3 млрд упаковок на сумму 79,1 млрд грн. Это на 0,8% 
и 8% (соответственно) больше, чем за аналогичный период 2019 года. Если рассматривать 
структуру "аптечной корзины", то единственная категория, которая просела в продажах в 
упаковках – это лекарства. За январь-сентябрь украинцы сократили покупку препаратов на 
4,6% до 769,4 млн упаковок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
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Взуттєва мережа Mida стала членом  
Асоціації рітейлерів України 

16.11.2020 

Мережа магазинів Mida, в яку входить понад 110 магазинів на 
території України, приєдналася до профільного об’єднання гравців ринку 
роздрібної торгівлі. Про це пише rau.ua 

Продукція ТМ Mida має заслужену репутацію комфортного взуття з гарантованою 
якістю. Це повсякденне взуття з натуральної шкіри, доступне широкому колу споживачів. 
Мережа фірмових магазинів Mida, заснована в 2000 році як фабричні крамниці, пропонує 
широкий асортимент взуття для всієї родини. Фірмові магазини розташовані у всіх великих 
містах України. Керівництво та колектив RAU вітають вступ компанії до Асоціації та 
сподіваються на довге, успішне і взаємовигідне співробітництво. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
В харьковский ТРЦ зайдут 7 брендов  

группы Inditex 
04.12.2020 

В харьковском торгово-развлекательном центре Nikolsky откроются 7 
магазинов группы Inditex общей площадью 6668 кв.м. Сделка оформлена при 
участии компании Budhouse Group. 

Среди них: Zara (2961 кв.м), Oysho (439 кв.м), Zara Home (448 кв.м), Massimo Dutti 
(727 кв.м), Pull&Bear (751 кв.м), Stradivarius (499 кв.м), Bershka (843 кв.м). Inditex – одна из 
крупнейших мировых дистрибьюторских групп в модной индустрии, включающая восемь 
брендов: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. 
ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул. Пушкинской, 2. Его общая площадь 
составляет 106 000 кв.м, арендуемая – 53 000 кв.м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест. 
Главным архитектором комплекса является ТАМ «А.В.Пашенько». Концепция и дизайн 
интерьеров были разработаны совместно с международной компанией Sonae Sierra. 
Девелопер проекта – Budhouse Group. Открытие ТРЦ запланировано на весну 2021 года. 

Читать полностью >>> 
По материалам malls.ua 
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Мережа магазинів товарів для дому OnePrice 
вийшла на міжрегіональний рівень 

18.12.2020 

За третій квартал 2020 року рітейлер OnePrice значно збільшив 
географічне охоплення, вийшовши за межі Київщини: відкрив сім нових 
магазинів у тому числі в Харкові та Черкасах. 

За минулий квартал мережа OnePrice вийшла на національний рівень, відкривши 
нові магазини не тільки у Києві та Білій церкві, а ще й у Харкові та Черкасах. Готується до 
відкриття також перший магазин у Одесі. Своїх покупців рітейлер обіцяє здивувати 
великим асортиментом товарів, просторим торговим залом та низькими цінами. Тут, 
зокрема, представлені: косметика і парфумерія, побутова хімія, одяг та аксесуари, спортивні 
товари, іграшки, посуд, товари для саду та городу, подарунки, зоотовари, канцтовари, 
електротовари. Площа магазинів складає від 150 до 300 кв м. Кількість товарних позицій 
перевищує 10 000. Нові магазини відкрилися за такими адресами: м. Київ (ст. м. Героїв 
Дніпра, ТЦ Оазіс, вул. Героїв Дніпра, 30; ст. м. Олімпійська, вул. Велика Васильківська, 67/7; 
вул. Гната Юри, 16); м. Харків (вул. Полтавський шлях, 152; вул. Пушкінська, 49); м. Черкаси 
(вул. Смілянська 44); м. Біла Церква (вул. Ярослава Мудрого, 38) 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua  
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Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka  
запустил собственную марку техники 

02.11.2020 

Rozetka.ua запускает собственную марку техники RZTK, сообщило 
маркетинговое агентство Fedoriv Agency, которое разрабатывало для нее 
айдентику.  

"В октябре Rozetka запускает собственную марку техники RZTK! Мы, если честно, 
были очень рады за клиента, поэтому охотно помогли разработать для нового бренда 
айдентику: отдельное от материнского лого, подобрали цвета, примеры размещения на 
товарах, дизайн упаковки. А дальше сделали лендинг и проморолики", - сообщается на 
сайте Fedoriv Agency. Как отмечается на странице RZTK в Facebook, марка позиционирует 
себя как бренд, который "объединяет в своей продукции настоящее немецкое качество, 
инновационные технологии и доступные украинские цены". В настоящее время 
производитель реализует несколько линеек: силовую технику (электрогенераторы, 
сварочное оборудование), садовую технику (газонокосилки, культиваторы и др.), 
электроинструменты (перфораторы, шлифмашины и др.), технику для дома (конвекторы, 
пылесосы и др.), технику для кухни (блендеры, мультимейкеры и др.), технику для красоты 
и здоровья (электробритвы, увлажнители и др.). Rozetka основана в 2005 году в Киеве как 
онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания 
трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
Комп’ютерний Всесвіт відкрив нові  

магазини у трьох областях 
10.11.2020 

Комп’ютерний Всесвіт відкриває магазини та продовжує розвивати 
новий формат. Минулого місяця мережа поповнилась трьома точками у 
різних областях країни. 

В асортименті – широкий вибір мобільної та комп’ютерної техніки, аксесуарів та 
інших гаджетів. Адреси нових магазинів: Львівська область, Новий Розділ, вул. Шевченка, 
30 А; Запорізька область, Василівка, провулок Виконкомівський, 16; Закарпатська область, 
Тересва, вул. Народна, 122. Нагадаємо, мережа Комп’ютерний Всесвіт починає розвиток 
магазинів нового формату. Перша торговельна точка всеукраїнської мережі комп’ютерної 
техніки та гаджетів в новому форматі розпочала роботу в кінці грудня 2018 року у Львові. 
Крім свіжих дизайнерських рішень, магазин може похвалитися такими перевагами: 
відкрита викладка товару для зручності покупців; наявність гаджетів преміум-сегменту; 
ігрова та лаундж-зона, де кожен бажаючий може відпочити, випити кави або 
продемонструвати свої геймерські навички; широкий асортимент не тільки гаджетів, а й 
електротранспорту. Комп’ютерний Всесвіт працює на ринку понад 18 років. Це одна з 
найбільших мереж, що займається роздрібною торгівлею комп’ютерної, мобільної техніки і 
аксесуарів, а також надає повний спектр супутніх послуг. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
 

Открытие флагмана: чем уникален столичный  
Фокстрот на С.Бандеры, 21 

16.11.2020 

Сеть Фокстрот представила в Киеве новый магазин-флагман на 
проспекте С.Бандеры,21 с массой инновационных решений и широкими 
возможностями экспириенса для покупателей.  

В сети Фокстрот произошло поистине историческое событие – реформат магазина-
легенды, который удерживает лидерские позиции на протяжении многих лет и занимает 1 
место в рейтинге сети по многим показателям. Торжественное открытие флагмана 
состоялось 13 ноября Что впечатляет сразу, так это его размеры: 2 этажа, 2700 м2 торговой 
площади говорят о том, что тут удалось разместить более 5500 единиц техники. Конечно, 
такие масштабы и количество ассортимента впечатляют! «Мы стремились к 
принципиально новому, действительно уникальному формату. И этот магазин совместил в 
себе лучшие решения, идеи и предложения. Особое внимание уделили зонированию и 
упрощению навигации. Распределили товары так, чтобы покупатель мог получить 
максимальный выбор в одной локации, а не тратил время, переходя от стенда к стенду», –  
отмечают в Фокстрот. Для лучшей представленности в магазине оформлены: • 81 бренд-
зона; • 12 проектов катмен; • 11 демонстрационных зон. Есть возможность протестировать 
гаджеты, изучить, проверить. Отдельно представлена зона товаров для гейминга. И это не 
просто отдельное пространство, отдельное цветовое и световое решение. Тут предлагаются 
все самые последние решения для фанатов игр: ноутбуки, системные блоки, мониторы, 
эргономичные мыши, аксессуары и так далее. Это облегчает сравнение и выбор самых 
оптимальных сочетаний различной техники. Конечно же, никого не оставит равнодушным 
стильный, удобный, современный, яркий дизайн, что, безусловно, является второй важной 
«фишкой» магазина. Фирменный формат «белого хаба» (который объединяет в себе зону 
получения интернет-заказов, расчёта, предоставления сервисных услуг) удачно реализован 
как на первом, так и втором этажах магазина. Здесь представлен ассортимент товаров 
более чем от максимального количества производителей: SAMSUNG, LG, SONY + SONY 
PlayStation, APPLE, ELECTROLUX, PHILIPS, HUAWEI, ОРРО, HISENSE, PYRAMIDA и многие 
другие, что означает, что можно прийти, посмотреть, пощупать, протестить новинки и 
топовые модели техники и гаджетов, выбрать и сразу купить с доставкой домой. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 

 
 

ДФС викрила мережу магазинів побутової техніки  
в ухиленні від сплати податків 

17.12.2020 

Державна фіскальна служба викрила мережу магазинів електроніки 
та побутової техніки в ухиленні від сплати податків в особливо великих 
розмірах. Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС. 

Згідно з повідомленням, податківці викрили незаконну схему з продажу побутової 
техніки та електроніки. Зазначається, що всі оборудки відбувались через відому мережу 
магазинів роздрібної торгівлі від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців без 
відповідного відображення операцій у реєстрах бухгалтерського та податкового обліку, що 
призвело до ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. За 
інформацією пресслужби, під час обшуків офісів та складських приміщень правоохоронці 
вилучили документи, чорнові записи, а також товар, орієнтовна вартість якого складає 
близько 173 млн грн.  

 
Читати повністю >>> 

За матеріалами espreso.tv 
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На здании киевского ТРЦ Blockbuster Mall  
монтируют вывеску IKEA 

09.12.2020 

В сети появились фотографии того, как на здании столичного торгово-
развлекательного центра Blockbuster Mall начали монтировать вывеску 
шведского ритейлера мебели IKEA.  

Открытие первого магазина этой компании в Украине ожидали уже несколько лет.  
Снимки опубликовал в Twitter Михаил Зинченко. Так, вывеску IKEA в фирменных цветах 
компании монтируют на фасаде ТРЦ Blockbuster Mall, расположенного на проспекте 
Степана Бандеры, 36. Это будет первый официальный магазин компании в Украине — 
ранее в Киеве открывали отдельные пункты выдачи интернет-заказов. Информацию о том, 
что IKEA откроется в ТРЦ Blockbuster Mall ранее подтвердил представитель компании в 
Украине Флориан Мелле. По его словам, общая площадь магазина составит более пяти 
тысяч квадратных метров. Изначально магазин планировали открыть в ноябре 2020 года, 
но неделей ранее IKEA подтвердила информацию о том, что не успеет открыть физический 
магазин осенью этого года. «IKEA стремится как можно быстрее открыть первый магазин 
городского формата в Киеве. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым 
компания подписала договор аренды. Дополнительную информацию об открытии сообщим 
отдельно», — сообщили в компании. Отметим, что ранее магазин IKEA планировали 
открыть в ТРЦ Ocean Mall, однако из-за задержки строительства объекта компания нашла 
новую локацию и подписала договор аренды в Blockbuster Mall. Ранее мы сообщали, что 
международная торговая сеть IKEA перед открытием своего первого украинского офлайн-
магазина собирается расширить доступный ассортимент товаров до пяти тысяч артикулов. 
Сейчас украинским покупателям доступны 3,6 тысяч наименований товаров бренда. 

Читать полностью >>> 
По материалам nashkiev.ua 

 
JYSK відкриває другий магазин  

у Житомирі 
11.12.2020 

Скандинавська мережа JYSK анонсувала відкриття нового магазину 
меблів та товарів для дому у Житомирі. Грандіозне відкриття відбулося 10 
грудня, повідомляє видання ua-retail.com 

Магазин знаходиться на другому поверсі торгового центру ОЛДІ (вул. Грушевського, 
5). Новий магазин став другим магазином мережі, відкритим у місті Житомир, та 72 
магазином JYSK в Україні. Його площа складає 1 266 квадратних метрів. Євген Іваниця, 
виконавчий директор компанії JYSK розповідає: «Попри усі труднощі, які цьогоріч вплинули 
на роботу багатьох компаній, JYSK продовжує розвиватись та розширювати свою мережу. 
Ми переконані, що зараз, як ніколи, покупці цінують затишок, комфорт та функціональність 
свого дому. І ми раді, що у жителів Житомира з’явиться ще більше можливостей для того, 
щоб облаштовувати оселю своєї мрії». JYSK (ЮСК) – міжнародна роздрібна мережа, що 
пропонує повний асортимент товарів для дому. Її перший магазин був відкритий у 1979 
році в Данії Ларсом Ларсеном, власником JYSK. Торгова мережа є одним із європейських 
лідерів в категоріях товарів для сну (матраци, подушки, ковдри та інше), домашнього 
текстилю, товарів для ванної кімнати, житлових меблів, а також садових меблів та товарів 
для літнього відпочинку. В Україні бренд JYSK представлений з 2004 року. JYSK має 
унікальні переваги для покупців, серед яких повернення без обмежень в часі, гарантія ціни 
та зручна послуга онлайн-бронювання. На сьогодні до складу Групи JYSK входить більше 
ніж 2 900 магазинів у 51 країні світу: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Чехія, 
Угорщина, Голландія, Словаччина, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ісландія, Канада, 
Гренландія, Фарерські Острови, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Косово, Болгарія, Казахстан, 
Румунія, Франція, Великобританія, Словенія, Македонія, Хорватія, Італія, Іспанія, Боснія та 
Герцеговина, Сербія, Вірменія,?Чорногорія, Індонезія, Греція, Сінгапур, Албанія, В’єтнам, 
Мальта, Португалія, Грузія, Білорусь, Таджикистан, Молдова, Бельгія, Кувейт, Об’єднані 
Арабські Емірати, Таїланд, Кіпр, Ірландія та Азербайджан. Сьогодні в Україні працює 72 
магазин JYSK: у Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Сумах, Херсоні, Вінниці, 
Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі, Полтаві, 
Білій Церкві, Гатному, Броварах, Кам’янці-Подільському, Запоріжжі, Кривому Розі, Черкасах 
та ін., а також онлайн-магазин www.JYSK.ua. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ua-retail.com 

Читайте також: JYSK відкриває другий 
магазин в Запоріжжі >>> 
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ОЛДІ побудує новий торговельний 

центр під Києвом 
08.12.2020 

Якірними орендарями нового ТЦ в селі Нові Петрівці Вишгородського 
району Київської області будуть будівельний гіпермаркет ОЛДІ та 
продуктовий супермаркет. Про це повідомляє RAU 

Як повідомила прес-служба консалтингової компанії Retail & Development Advisor 
(RDA), яка виступає ексклюзивним брокером торгового центру, введення в експлуатацію 
об’єкта заплановано на грудень 2021 року. ТЦ буде побудований на ділянці площею 
близько 4 га в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Крім будівництва 
самого ТЦ, девелопер має намір обладнати велику автомобільну парковку і додаткову 
розв’язку для забезпечення зручного заїзду до торговельного центру. «Новий ТЦ за своєю 
концепцією буде схожий на нещодавно реалізований компанією ОЛДІ торговий центр в 
Житомирі. Якірними орендарями ТЦ будуть будівельний гіпермаркет ОЛДІ та продуктовий 
супермаркет. Крім того, пул орендарів поповнять магазини товарів для дому, рітейлер 
побутової техніки та електроніки, а також drogerie-оператор, зоомаркет, аптека, хімчистка 
та ресторан. Таким чином в торговому центрі буде представлений максимальний комплекс 
товарів і послуг, спрямований на задоволення щоденних потреб відвідувачів», – коментує 
співвласник мережі ОЛДІ Євген Введенський. За його словами, загальна площа ТЦ в Нових 
Петрівцях складе майже 26 400 кв. м, а площа приміщень під оренду – більше 22 000 кв. м. 
При цьому основну частину площ займатимуть будівельний гіпермаркет ОЛДІ (18 000 кв. 
м) і продуктовий супермаркет (5300 кв. м). «В останні роки передмістя Києва активно 
забудовується, динамічно зростає чисельність населення, яке потребує оснащення житла і 
забезпечення щоденних потреб. Тому з нашої точки зору концепція торгового центру з 
сильними операторами у вигляді будівельного і продуктового якорів буде на 100% 
відповідати очікуванням цільової аудиторії комплексу. У зв’язку з цим об’єкт вже викликає 
підвищений інтерес з боку торгових операторів», – додає директор RDA Таїсія Литовченко. 
Вона також зазначає, що з ростом конкуренції та насиченням столичного ринку FMCG-
оператори все частіше звертають увагу на можливості зростаючого передмістя, тим більше 
що в деяких населених пунктах спостерігається явний дефіцит пропозиції якісних 
продуктових магазинів. В таких умовах FMCG-рітейлери прагнуть першими зайти на вільні 
ринки, щоб випередити конкурентів і отримати більш вигідні локації (наприклад, в цьому 
році в Нових Петрівцях вже відкрився супермаркет Novus площею в 2000 кв. м). З огляду на 
вдалу локацію, велику площу і синергію з іншими торговими операторами, в RDA 
прогнозують, що продуктовий якір в ТЦ ОЛДІ зможе розраховувати на більш вигідне 
становище порівняно з іншими довколишніми FMCG-операторами.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 

 REAL ESTATE  
 МАФи 
 

 
 

У Києві масово прибирають МАФи, які не  
відповідають архітектурному типу 

10.11.2020 

У Святошинському районі Києва біля станції метро Житомирська 
пройшли рейди по незаконно встановленим МАФам, які були згодом 
демонтовані. Про це повідомили в пресслужбі районної держадміністрації. 

Як підкреслюється в повідомленні, комунальники зносили навіть ті конструкції, 
власники яких хоч і мали підстави для роботи, але МАФи не відповідали затвердженому 
владою столиці архітектурному типу. В РДА розповіли, що "такі архітектурні форми 
отримають новий архітип", який буде більш зручним та не створюватиме для жителів 
району дискомфорт. У райадміністрації пообіцяли, що подібні рейди проходитимуть 
регулярно по всьому району. Комплексна реконструкція таких майданчиків включає 
приведення малих архітектурних форм, які мають відповідні документи, до стану, що 
відповідає архітипу, затвердженому КМДА. Нагадаємо, в травні цього року всього за 4 дні 
співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій" в столиці було 
демонтовано 116 самовільно встановлених тимчасових споруд. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nerukhomi.ua 
 

 
 РИНКИ & БАЗАРИ 

В Херсоні відкрився новий оптовий  
сільгоспринок 

02.11.2020 

Не так давно на колишньому оглядовому майданчику Херсонського 
машинобудівного заводу (комбайнового заводу ім. Петровського) відкрився 
новий сільськогосподарський ринок. 

Зареєстрований ринок як виставковий центр, але городян це не дуже бентежить. 
Для них головне, що ціни тут дуже низькі, дрібнооптові. Фермерам Херсонщини, які в 
основному і торгують на новому ринку, майданчиком дуже задоволені. Зручно і без 
особливих витрат. Глава організації роботодавців Херсонщини і одночасно власник 
машинобудівного заводу Олександр Олійник зазначає, що фермери можуть торгувати на 
новому ринку самі, тоді як на інших ринках Херсона змушені здавати свою продукцію 
посередникам. У планах Олійника – вивести ринок на загальноукраїнський рівень, 
організувати не тільки великооптову торгівлю, але також переробку і зберігання продукції. 
Найближчим часом відкриється критий павільйон площею 4600 квадратних метрів, 
організований в одному з колишніх цехів заводу. Він обладнаний туалетами та іншими 
комунікаціями. Також планується побудувати майданчик для вантажних автомобілів і 
невеликий готель для фермерів. 

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

 
Мини рынок «Фермер»: Делай  

бизнес с нами! 
13.11.2020 

Сеть украинских мини рынков «Фермер» успешно запустила в 
Столице три мини рынка, которые открылись во второй половине 2020 года. 
Об этом сообщает портал trademaster.ua 

Они расположены по адресам: Киев, ул. Щербаковского 52; Киев, ул. Ушинского 1; с. 
Крюковщина, улица Одесская 22. 10 октября 2020 года торжественно открылся первый 
мини-рынок «Фермер» в Киеве, который постоянно расширяет сеть. Скоро планируется 
открытие еще несколько десятков торговых точек в Столице. Рынки будут открыты как в 
крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. В Киеве планируется 
организовать до 50 мини рынков в разных районах города. Объем инвестиционных 
вложений в развитие компанию «Мини рынок Фермер» составит несколько миллионов 
гривен. Преимущество такого рынка в том, что товар продается потребителю напрямую от 
поставщика. Таким образом, рынок предоставляет ценовую политику ниже, чем в 
магазинах и супермаркетах, нет наценки и надбавки, не учитывается НДС и прочие налоги, 
что позволяет оптимизировать свои затраты. Фермеры торгуют непосредственно от своих 
хозяйств, и могут предоставить покупателям максимально низкие цены на товары. Мини 
рынок «Фермер» предлагает покупателю широкий ассортимент продукции, а именно: 
Колбасные изделия (домашние и крафтовые колбасы; - Домашние полуфабрикаты; Свежих 
овощей и фруктов; Фермерское мясо; Восточные сладости; Свежая Рыба и морепродукты; 
Медовая продукция, джемы, домашние соления; Крафтовое пиво, наливки; Домашние яйца; 
Молочная продукция (творог, сметана, парное молоко, Сыры). Фермерам и владельцам 
среднего и малого бизнеса выгодно продавать свою продукцию на мини рынках «Фермер», 
ведь супермаркеты выжимают все соки из них, и малом бизнесу приходится конкурировать 
с ритейлерами. Поэтому мы приняли решение развивать это направления в Украине. 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 

 
Ринок «Столичний» переоформили на нового власника щоб не виконувати 

зобов'язання перед інвесторами 
13.12.2020 

Зранку 12 грудня на Facebook-сторінці ринку “Столичний” з’явилося 
повідомлення про начебто початок рейдерської атаки на підприємтсво. Про 
це повідомляє служба новин порталу golos.com.ua  

А вже ввечорі того ж дня новий власник ринку, київський підприємець Євген Горбач, 
підтвердив перехід під його контроль 54% частки ринку. Наша редакція постаралася 
розібратися з тим що відбувається навколо ринку “Столичний” та що стоїть за цими 
заявами. Як відомо, вже декілька місяців існує конфлікт між поточним бенефіціаром 
підприємтсва Олександром Стельмахом, якого ЗМІ також називають номінальним 
власником ринку в інтересах Юрія Іванющенка, близького соратника президента-втікача 
Януковича та українсько-литовською компанією Stolitsa Group. Stolitsa Group стверджує, що 
на початку 2020 року досягла угоди про викуп мажоритарної частки ринку у Олександра 
Стельмаха, видала відповідний аванс, але продавець перестав виконувати свої 
зобов’язання. Іноземні інвестори вирішили захищати свої права через юридичні механізми і 
вже 9 грудня з’явилася інформація про вручення підозри Стельмаху за статтею 
“шахрайство”. Саме на цьому етапі поточні власники ринку вирішили переоформити 
конфліктну частку на нового власника, щоб вивести з-під удару Стельмаха та уникнути 
виконання своїх зобов’язань перед Stolitsa Group. За інформацією наших джерел, 
організатором схеми виступив Андрій Портнов, екс-заступник голови Адміністрації 
президента в часи Януковича, який сьогодні займається зняттям санкцій з представників 
попереднього режиму, багато з яких успішно повернулися в Україну після перемоги 
Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Зараз Портнов забезпечує 
юридичний супровід по всіх активах Юрія Іванющенка в Україні. Cаме за його ініціативою 
70% у ТОВ “Аграрний маркетинговий центр”, якому належить 77% у ТОВ “РСГП 
“Столичний” було переоформлено на Євгена Горбача, який є директором-підписантом в 
фірмах Івана Гранцева та Євгена Веничука, близьких соратників та бізнес-партнерів Андрія 
Портнова. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами golos.com.ua 
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Zakaz.ua підключив нового партнера  
в Києві — «EKO маркет» 

02.12.2020 

З 2 грудня сервіс доставки Zakaz.ua розпочинає доставляти продукти з 
всеукраїнської мережі супермаркетів «ЕКО маркет» у Києві, яка займає 6-те 
місце за кількістю торгових точок. 

Замовити товари можна на сайті eko.zakaz.ua, а також у мобільному додатку. 
Асортимент інтернет-магазину налічує понад 15 000 одиниць. Сервіс почав працювати на 
базі двох магазинів: перший знаходиться за адресою вул. Жилянська, 107, другий – вул. 
Закревського, 12. Готові замовлення зберігаються та перевозяться лише у спеціальних 
термоящиках, а доставка здійснюється в рамках зручних двогодинних вікон. Вартість 
доставки кур’єром до дверей дому або офісу складає 69 грн, якщо вага продуктів не 
перевищує 40 кг. У грудні доставка з «ЕКО маркет» буде безкоштовною, якщо вартість 
покупок більша 700 грн. «Цього року Zakaz.ua доклав значних зусиль, аби користувачі 
сервісу мали якомога більший вибір улюблених продуктів. Тож ми раді вітати нашого 
нового партнера – мережу «ЕКО маркет», яка відома українцям поєднанням широкого 
асортименту різноманітних продуктів харчування, побутової хімії, побутових товарів 
першої необхідності та приємних цін на будь-який гаманець», – коментує Андрій Курський, 
CEO сервісу Zakaz.ua. Для оформлення замовлення у мережі «ЕКО маркет» потрібно зайти 
на сайт Zakaz.ua, обрати місто Київ та натиснути на логотип супермаркету. Після чого 
можна одразу збирати товари у кошик та чекати кур’єра у зазначений час. «Ринок України 
демонструє активне зростання онлайн-продажів товарів харчування та повсякденного 
вжитку, тому мережа продуктових магазинів «ЕКО маркет» підтримує цю тенденцію 
розвитку. Ми хочемо бути ближчими до наших покупців з широким асортиментом товарів 
та привабливими пропозиціями в ціні та якості, що є сильною стороною мережі «ЕКО 
маркет». Ми впевнені, що партнерство з високопрофесійною командою Zakaz.ua є важливим 
кроком у розвитку нашої мережі. Цього року у планах мережі «ЕКО маркет» запропонувати 
своїм покупцям можливість онлайн замовлення та доставки товарів додому в місті Києві та 
Київській області, а наступного року плануємо надання цієї послуги і в інших містах 
України» – відзначає Інна Мірошниченко, CEO «ЕКО маркет». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
ПриватБанк запустил маркетплейс крафтовых продуктов  

от украинских производителей PrivatCraft 
10.12.2020 

Крупнейший банк в Украине «ПриватБанк» запустил собственный 
маркетплейс крафтовых продуктов питания. Об этом в Facebook сообщила 
руководитель направления digital-продуктов банка Кристина Кармазина.  

Проект называется «Маркетплейс крафтових смаколиків України». Управляет им 
Александра Булгакова, руководитель B2C-проектов «ПриватБанка». В ассортименте 
маркетплейса 553 товара от 44 производителей в 6 категориях: сыры, мясо, шоколад, мед, 
соусы, варенья. Как отмечает Retailers, в «ПриватБанке» идею запуска такого маркетплейса 
объяснили желанием помочь украинскому малому и среднему бизнесу, а также 
возможностью сотрудничать с новыми партнерами по другим продуктам банка. 
Продвигать маркетплейс конечному потребителю банк будет через более своих 2000 
отделений, «Приват24», email-рассылку, а также свои странички в Facebook, Instagram, 
YouTube. Как сделать заказ? Добавляете товар в корзину. Фермер собирает заказ, после чего 
формирует ссылку на оплату через платежный сервис «ПриватБанка» Liqpay. Оплата 
происходит в один клик — без ввода реквизитов. Оплатить товар также можно при помощи 
Apple Pay, GPay, Privat24, отсканировать QR-код. Оплата наличными не предусмотрена. 
Доставка осуществляется через «Нова пошта», номер ТТН покупатель получает на свой 
смартфон по SMS, в приложении или Viber. Доставку обещают за 1-2 дня. Она оплачивается 
отдельно в зависимости от габаритов и веса посылки. Как стать партнером? На сайте также 
есть инструкция для производителей, желающих разместить свои товары на маркетплейсе. 
Для этого нужно: иметь расчетный счет в «ПриватБанке»; быть официально 
зарегистрированным как ФОП или юрлицо; иметь сертификат качества продукции; для 
продажи алкоголя иметь лицензию. Если вы соответствуете всем этим требованиям, на 
сайте Priva Kraft нужно подать заявку. «ПриватБанк» рассмотрит ее в течение 24 часов с 
момента подачи (в рабочие дни). После подтверждения заявки партнер регистрируется на 
сайте и через личный кабинет загружает фотографии товара и другую информацию о нем. 
После оплаты заказа производитель сразу получает деньги на свой счет. С оплаченной 
суммы будет снята комиссия в размере 2,75% – это размер интернет-эквайринга. 

Читать полностью >>> 
По материалам ain.ua 
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В Киеве закрылся клуб Bingo: помещение купила  
сеть супермаркетов АТБ 

12.11.2020 

Киевский ночной клуб Bingo объявил о своем закрытии из-за смены 
собственника и перепрофилирования помещения. Соответствующее 
сообщение появилось на Facebook-странице заведения. 

"Уважаемые меломаны! К большому сожалению, Bingo закрывается и прекращает 
свое существование. Помещение, в котором мы работали, меняет владельца и направление 
деятельности. Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни... Надеемся, что 
концертная индустрия как можно быстрее возродится после кризиса, и в Киеве появятся 
новые достойные площадки. А Бинго — это уже история", — говорится в нем. 
Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы 
занимаются этим вопросом. В прочем, в клубе дали понять, что некоторые мероприятия 
окажутся отменены из-за введения карантина выходного дня. В свою очередь, как 
сообщает "Хмарочос" со ссылкой на концертного директора клуба Влада Ляшенко, клуб, 
почти не работающий из-за карантинных ограничений, закрыли, продав помещение сети 
супермаркетов АТБ. Отметим, что Bingo был одним из старейших и крупнейших украинских 
концертных клубов, вмещая более 1 500 зрителей. Клуб открылся еще в конце 1990-х годов 
и располагался в бывшем доме культуры авиазавода "Антонов" на проспекте Победы, 112, 
что около метро "Святошин" и напротив Святошинской райадминистрации. 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 
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WOG запустив переробку  
кавової гущі 

18.11.2020 

АЗК Wog спільно з українською еко-компанією Blue Ocean Solutions 
(BOS) в рамках ЕКО-платформи «До природи з добром» запустили проект з 
переробки кавової гущі. Про це повідомляє trademaster.ua 

Тепер кавова гуща, що залишається після приготування кави з кавомашинах мережі, 
буде збиратися для подальшої переробки в зручні екологічні підстаканники. Крім цього, 
мережа відмовилася від використання пластикових соломинок для напоїв – компанія 
пропонує їх екологічний аналог. На першому етапі підстаканники з кавової гущі та еко-
трубочки доступні на АЗК Wog у Києві та області. Надалі проект буде реалізований на всіх 
об’єктах мережі. «Wog піклується про навколишнє середовище і прагне скоротити 
забруднення нашої планети. А тому проект з переробки кавової гущі для компанії – не 
тільки сучасне екологічне рішення з утилізації кавових відходів, а й можливість у 
майбутньому істотно скоротити використання пластику», - заявила куратор ЕКО-
платформи і директор з комунікацій Wog Олена Осипчук. Крім кавової гущі у виробництві 
еко-підстаканників також використовується макулатура у співвідношенні 3 до 7. На всіх 
етапах виробництва від створення однорідної маси до формування, сушки і упаковки 
продукція BOS проходить жорсткий контроль для забезпечення найвищої якості. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами trademaster.ua 

 
Анна Островська, Sushi Master: Плануємо розширити 

мережу до 250-ти закладів в Україні 
27.11.2020 

Директор компанії Sushi Master Україна розповіла про вплив карантину 
на бізнес, плани розширення мережі, виведення на ринок нового бренду, 
споживчі вподобання та багато іншого. 

 

Компанія Sushi Master – міжнародний бізнес, представлений у 13-ти країнах світу. 
Заснована в 2013 році ресторанна мережа зробила ставку на розвиток по франшизі і зараз 
об’єднує більше 300 закладів. В Україні компанія представлена з 2016 року, але вже стала 
одним з лідерів у своєму сегменті. В інтерв’ю для RAU директор Sushi Master Україна Анна 
Островська розповіла про перші кроки компанії в Україні та динамічний розвиток 
торговельної мережі, результати роботи бізнесу під час карантину і переорієнтацію 
споживачів на доставку, а також про розробку нових IT-рішень, виведення на ринок нового 
бренду та багато іншого. 

 

– Як створювалася мережа Sushi Master в Україні, з чого починали і якими були 
стартові інвестиції? 

– Перший ресторан в Україні відкрився 1 червня 2016 року в Києві. Стартові 
інвестиції в запуск становили $50 000. Заклад займало близько 70 кв. м площі з невеликою 
зоною посадки. Для цього ресторану була підібрана дуже хороша локація, він знаходився 
біля станції метро Мінська – однієї з найбільш відвідуваних станцій метро в столиці. Однак, 
слід визнати, що перший заклад дуже довго виходило на планові показники роботи. Тільки 
на точку беззбитковості ми виходили близько року. 

 

– Що стало причиною такої тривалої «розкачки»? Які складнощі і помилки були 
допущені на старті? 

– Головною проблемою стало те, що про бренд ніхто не знав і доводилося 
завойовувати лояльність аудиторії з нуля. Ми точно знали, що модель Sushi Master робоча, 
проте дуже важко розраховувати на впізнаваність бренду, маючи лише один заклад в 
такому великому місті, як Київ. Тому починаючи з 2018 року інвестори компанії вирішили 
розширюватися активніше. На початку 2019-го мережа об’єднувала вже дев’ять ресторанів 
у Києві. Починаючи з шостого закладу терміни виходу в точку беззбитковості складали 
приблизно 3-4 місяці. 

 

– Скільки закладів в Україні налічує мережа Sushi Master зараз? Скільки з них власних, а 
скільки франчайзингових? 

– Зараз в Україні працює 82 заклади і всі вони партнерські. Близько 60-ти закладів 
належить різним інвесторам під нашим управлінням, ще близько 20 ресторанів – класична 
франшиза. Восени 2019 року почалася активна експансія в регіони і почали продавати 
франшизу в інших містах. Таким чином заклади Sushi Master з’явилися в Чернівцях, Вінниці, 
Івано-Франківську, Полтаві, Сумах, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Львові, Луцьку, 
Чернігові та інших містах. В цілому працюємо в 29 населених пунктах країни.  

 

Читати повністю >>> 

 

За матеріалами rau.ua 
 

Foodz Ukraine: кризисная трансформация  
бизнес-моделей и подходов 

08.12.2020 

Основательница и директор компании Foodz Ukraine Яна Кривенко 
рассказала о том, как развивается бизнес-проект Foodz Collection, стартовавший 
в начале марта 2020 - буквально за несколько дней до начала карантина. 

- Чем отличается формат вашего ресторанного бизнеса от классического варианта? 
- Мы занимаемся разработкой и управлением виртуальными ресторанами, 

осуществляя деятельность через сеть профессиональных кухонь формата dark kitchen - так 
называемых «облачных кухонь». То, что я описала, может показаться набором сложных 
слов, но на самом деле все гораздо проще. Мы разрабатываем концепции ресторанов, 
которые не существуют в офлайне. Ресторанные концепции мы называем «виртуальными 
ресторанными брендами», а сами блюда готовим в кухнях без зала - там есть только 
оборудование и повара. То есть, вы не можете прийти в наш зал, сесть за столик и заказать 
себе обед. Но вы всегда можете сделать онлайн-заказ и насладиться нашими ресторанными 
блюдами. Поскольку на наших «облачных» кухнях нет зала и атрибутов обычного 
ресторана, это позволяет нам сфокусироваться на том, что действительно важно - на 
скорости приготовления блюд, их качестве и впечатлениях людей от полученного заказа. 
На сегодняшний день наши «облачные» кухни в столице покрывают почти всю 
левобережную часть города и часть правобережной. Каждая кухня охватывает только свою 
зону доставки. Это позволяет привозить заказ максимально быстро. До конца года мы 
планируем охватить весь Киев. 

- Какие, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы развития этой ресторанной модели? 
- Модель dark kitchen не нова. Она существует достаточно давно, и даже в нашей 

стране. Но появление таких агрегаторов доставки в Украине, как, например, Glovo, Uber 
Eats, Raketa дала этому формату вторую жизнь. Это привело к быстрому росту рынка 
доставки готовой еды, создав таким образом более благоприятные условия для 
использования модели dark kitchen. Мы верим, что в перспективе формат dark kitchen 
позволит снизить и стоимость готовой ресторанной пищи за счет повышения 
эффективности и еще большего сокращения ненужных расходов. Статистика говорит о том, 
что глобально около 30% всех продуктов питания в результате выбрасывается. Это 
огромные затраты, и их тоже нужно сокращать. Мы хотим, чтобы люди больше времени 
тратили на любимые занятия, на своих близких и любимых, на то, что им действительно 
нравится. Чтобы, где бы они ни были, люди могли быстро получить еду на любой вкус 
прямо под дверь. Тенденция сегодня говорит о том, что уже многие могут позволить себе 
не тратить время на приготовление пищи. Мы же хотим предоставить такую возможность 
как можно большему количеству людей. 

Читать полностью >>> 
По материалам nv.ua 
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Налоговая милиция обвинила крупную сеть пиццерий 
в уклонении от налогов на 75 миллионов 

15.12.2020 

Налоговая милиция подозревает менеджмент сети пиццерий в 
уклонении от уплаты налогов на общую сумму 75 млн грн. Об этом сообщает 
Государственная фискальная служба (ГФС). 

"Предварительно установлено, что организованная преступная группа 
осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных 
размерах во время предоставления услуг мобильного питания под известным 
международным брендом", – сказано в сообщении. По данным следствия, должностные 
лица одного из обществ с ограниченной ответственностью, действуя в составе 
организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории 
Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и 
интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода используя 
подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен 
был декларироваться ООО. По подсчетам ГФС, это привело к непоступлению в бюджет 
средств на общую сумму более 75 млн грн. "В результате проведенной спецоперации 
сотрудники ГФС в г. Киеве во время обысков офисных и складских помещений обнаружили 
и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и 
наличные средства", – сообщили в ГФС. 

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

 
Підкорюючи передмістя: у Бучі з’явиться 

ресторан McDonald’s у новому стилі 
23.11.2020 

McDonald’s у Бучі має новий формат «з досвідом майбутнього», а 
інтер’єр закладу оформлено в стилі «з комфортом для людей», у якому 
поєднано високі технології та турботу про кожного клієнта. 

Як повідомила RAU прес-служба мережі, 23 грудня в місті Буча Київської області буде 
відкрито ресторан мережі McDonald’s за адресою: вул. Нове шосе, 10 Б. Це вже третій заклад 
мережі в містах-сателітах Києва. Ще два діють у Борисполі та Броварах. Відкриваючи 
заклади у передмісті столиці, McDonald’s робить внесок у розвиток міської агломерації та 
інфраструктури Києва. Особливості ресторанів McDonald’s з досвідом майбутнього, якими 
можуть скористатися відвідувачі: Новий принцип роботи касової зони. Каси буде розділено 
на дві частини: для замовлення та для отримання страв, що набагато зручніше для 
відвідувачів і зменшить час очікування. Термінали самообслуговування дадуть змогу 
відвідувачам спокійно та без поспіху оглянути всі страви з меню, зробити замовлення й 
оплатити його за допомогою картки. Зал ресторану обладнано чотирма двосторонніми 
електронними терміналами, що значно пришвидшить процес замовлення. Обслуговування 
за столиками: відвідувач замовляє страви на касі, а потім чекає на замовлення за столиком. 
У табличку з номером замовлення вмонтовано датчик з геолокацією, щоб працівники, які 
виносять замовлення, чітко знали, де сидить гість. Точну локацію клієнта зображено на 
спеціальному моніторі, що пришвидшує сервіс і робить перебування в закладі ще 
комфортнішим. Експерти з гостинності — це нова позиція в ресторанах McDonald’s. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Жертви 2020-го: які відомі ресторани припинили  

своє існування цього року 
23.12.2020 

Челентано, Жовток, Чорноморка, Star Burger, Два Гуся, Ronin, Файна 
Фамілія, мережа пабів Тролейбус та багато інших – які заклади закрилися 
цього року, не дочекавшися нового локдауну. 

Поточний рік став періодом потрясінь для сфери food&beverage. Ті, хто пережив 
весняний карантин, в листопаді зіштовхнулися з т.н. “карантином вихідного дня”. За 
оцінками Poster, це знищило маржинальність бізнесу в листопаді під нуль. Попереду ще 
січневий карантин, тож чимало рестораторів обирають вже зараз – зменшити в масштабі 
об’єми бізнесу, закривши частину закладів, чи призупинити його взагалі. Які з відомих 
ресторанних мереж, кафе, пабів та інших відомих закладів вже припинив своє існування: 

Pizza Celentano. Влітку мережа ресторанів Pizza Celentano закрила майже всі свої 
заклади в Києві. З 45-ти недорогих сімейних піцерій, перші з яких відкрилися ще наприкінці 
90-х, в столиці залишилося всього два заклади. Про те, що Pizza Celentano закриває 
ресторани в Києві розповів НВ Бізнес власник столичної мережі Pizza Celentano (розвиває 
мережу по франчайзингу в Києві) Максим Храмов. За його словами, зараз із колись великої 
ресторанної мережі Pizza Celentano по закладу залишилося лише в в Києві та Борисполі. 

Желток і Банка. «Желток» і «Банка» – це мережі дайнерів та пабів, які працювали в 
Києві з 2012 року. Після виходу з бізнесу Максима Храмова (Pastateca), їх розвивала 
компанія Fun Food Family. Вже навесні компанія заявила про те, що карантин не вдалося 
пережити. Заклади знаходилися на чотирьох локаціях: Льва Толстого, Контрактовій площі, 
Русанівці та Ярославовому Валу. У приміщеннях біля Червоного корпусу та Ярвалу 
відкрився заклад мережі Хлібний, на Спаській почав роботу формат «Чебурек & More». 

Мережа пабів Тролейбус. На початку грудня стало відомо, що власники мережі 
пабів Тролейбус вирішили відмовитися від бізнесу. Причина – падіння продажів через 
карантин і зменшення кількості гостей. Про це НВ Бізнес розповіли три джерела: 
постачальник продуктів харчування, директор ресторанної мережі та керівник агентства 
нерухомості. “Всі шість пабів закрилися. Вони перебували в місцях з хорошим 
транспортним потоком – на Мінській, на вул. Прорізній, вул. Великій Васильківській та 
інших”, – говорить директор ресторанної мережі, який побажав залишитися неназваним. 
Тролейбус працював в сегменті нижче середнього: келих пива можна було замовити за 50 
грн, салат – за 100−120 грн, основна страва – за 120−130 грн. Один з колишніх 
співробітників мережі, з яким вдалося зв’язатися НВ Бізнес, підтвердив інформацію про 
закриття всіх пабів. За його словами, це рішення було прийнято через «cкладну економічну 
ситуацію та карантин». 

Ronin. Після трьох місяців карантину закрився перший ресторан із Сім’ї ресторанів 
Дмитра Борисова. Ronin — ресторан перуансько-японської кухні Nikkei закрився в 
результаті карантину. Є ймовірність, що Сім’я ресторанів Дмитра Борисова відновить 
роботу закладу з часом, але на новій локації, – повідомляє The Village. Ресторан був 
розташований на вул. Зоологічній у Києві. Також за час карантину Сім’я ресторанів Дмитра 
Борисова втратила ресторан української кухні Канапа у Варшаві. 

Компот і Стейкхаус. В листопаді ресторатор Савва Лібкін закрив кафе Компот і 
тематичний ресторан Стейкхаус на Дерибасівській в Одесі. Як розповів ресторатор в себе на 
Facebook, заклади припинили існування через завершення співпраці з бізнес-партнером, з 
яким Лібкін працював 25 років. «25 років я працював з одним партнером. І зараз ми 
розходимося (по-хорошому розходимося і ділимо майно). Причин багато, суть одна – новий 
етап. Вся ця сукупність факторів привела мене до важливого рішення – я йду з 
Дерибасівської», – написав він. Обидва заклади пропрацювали з 1998 року. 

Риба у вогні. Ще однією втратою цього року для Савви Лібкіна став італійський 
ресторан Риба у вогні, який, щоправда, пізніше в Києві розвивала Tarantino Family. Заклад 
працював на вул. Сагайдачного, 23 з 2016 року, і після закриття в березні на карантин вже 
так і не відкрився. “Ресторан “Риба у вогні” тимчасово призупиняє роботу та переходить на 
карантин, аби повернутися вже дуже скоро та з радістю готувати для вас найсмачніші 
страви”, – говориться в останньому повідомленні ресторану. 

 

Star Burger. Два з шести ресторанів втратила київська мережа Star Burger. Перший з 
них закрився ще під час весняного локдауну на вул. Хрещатик, 7/11. Орендодавець не став 
знижувати ціну на оренду, і, судячи з пустого приміщення, досі заміну не знайшов. Другий – 
закрився в ТЦ Silver Breeze на просп. П.Тичини, 1 В. Територію зайняв розширений 
супермаркет Сільпо. В Києві продовжують працювати ще чотири заклади Star Burger. 

Два гуся. Також, по сусідству з колишнім Star Burger на Майдані Незалежності, 
припинив роботу ресторан “Два гуся”. Заклад, які належить компанії Омекс (власники 
Валерій Вдовенко, Юрій Вдовенко та Микола Синиця), працював на вул. Хрещатик, 7/11 
понад 20 років. Наразі його локацію займає ресторан американської кухні Mr.Grill, з яким, 
деякий час, вони працювали паралельно. 

Чорноморка. Не пощастило цього року також одному з ресторанів мережі 
гастролавок Чорноморка. Заклад працював на вул. Гончара 15/3 з початку 2019 року і став, 
свого часу, восьмим для мережі. Наразі його місце зайняла двоповерхова піцерія TC Pizza. Її 
запускають засновник коктейльного бару The Cinematographer’s Party Роман Жирних та 
Антон Фурса. В меню запропонують сім круглих піц на тонкому тісті та шість квадратних 
піц на пухкому тісті в стилі піци Детройта. 

 Habana. Ресторан працював на вул. Нижній Вал, 24 в Києві з липня 2017 року. 
Habana була відома автентичною атмосферою, кубинськими вечірками та вечірніми 
стендапами. Після закриття Habana на її місці біля Контрактової площі відкрили мережеве 
кафе з італійською кухнею Don Peppino. Ресторан пропрацював близько півроку і припинив 
роботу восени. Поки що площа пустує. 

Файна Фамілія. На початку жовтня припинив свою роботу один з мережевих 
ресторанів із середземноморською кухнею Файна Фамілія. В закладі Юрія Колесника 
заявили про переїзд з бульвару Дружби Народів, 25 А в Києві, проте про нову локацію до сих 
пір нічого невідомо. “Друзі, багато років поспіль наша тераса на Дружби Народів була 
вашим найулюбленішим місцем. І багато років поспіль ми робили все, що могли, щоб 
залишатися в цьому приміщенні, яке самі дуже любили. Час минув, змінилися умови – і 
завтра, 4 жовтня, термін оренди підійде до кінця. Ми будемо перевозити наш ресторан”, – 
говориться в останньому повідомленні закладу. Зараз мережа Файна Фамілія нараховує 
п’ять ресторанів – два на Подолі та по одному на Майдані Незалежності, Палаці спорту і 
Лівобережній. 

Forever Young. Ресторан Forever Young – проект засновника Чашки та Mimosa 
Brooklyn Pizza Ігоря Сухомлина, запущений в кінці 2019 року. Об’єкт проробив за адресою 
вул. Басейна, 5 Б, близько півроку. У двоповерховому закладі пропонувалися голубці з 
крабом у вершковому соусі (450 гривень), крем-суп з єрусалимського артишоку і цвітної 
капусти з блакитним сиром і горіхом пекан (175 гривень), меню для вегетаріанців, 
коктейльна і винна карти та інше. Після карантину заклад перезапустили як грецьке кафе 
Чайка. 

Dogs & Tails. Один зі своїх закладів довелося закрити також співзасновниці Milk Bar і 
Good Girl Анні Козаченко. Dogs & Tails працював у колишній малій залі кінотеатру 
«Кінопанорама» на вулиці Шота Руставелі, 19 з 2015 року, і славився своїми хот-догами та 
коктейлями. Після відкриття Milk Bar в ЦУМ, заклад частково відродився у вигляді бару на 
терасі, де пропонують класичні напої з коктейльної карти Dogs & Tails. 
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Ритейл как фуд-сервис: зачем розничные операторы открывают  

внутри магазинов рестораны и кафе 
10.11.2020 

Полноценные рестораны и кафе внутри магазинов — активно 
растущая тенденция в Украине. До этого года их открывали только 
продуктовые ритейлеры. Об этом пишет retailers.ua 

В этом году кофе-поинты внутри магазинов начала открывать «Розетка». Покупки, 
еда и атмосфера стимулируют покупателей приехать в конкретный магазин и провести там 
больше времени. А ритейлеру обеспечивают более высокий чек и дополнительную 
лояльность клиентов. 

С чего все начиналось. В Украине прародителями современных фуд-зон в 
продуктовых магазинах можно назвать кафетерии в советских универсамах, которые в 
современных супермаркетах трансформировались в отделы готовой кулинарии. Вначале 
они продавали еду только на вынос. Постепенно напротив кулинарии начали появляться 
столики, а сами отделы стали заведениями питания. В Novus говорят, что среди 
продуктовых сетей, компания стала первой, кто открыл фуд-корт внутри магазина. В 2011 
году в одном из столичных магазинов Novus заработала фуд-зона. В феврале 2015 года 
Good Wine открыл в магазине на Мечникова в Киеве coffee point, который позднее стал 
полноценной кофейней. Сейчас в нем работает ресторан Lucky, винный бар и, суши поинт. А 
во втором из трех магазинов сети в киевском ЦУМе — ресторан мини-формата. В 2015 году 
активно развивать фуд-зоны начал «Сильпо». Тогда в магазине по ул. Полярной заработали 
три полноценных ресторана с кухней от шефа и баром с коктейлями. «“Сильпо” стал одним 
из брендов, который выделяется наличием больших фудзон с разнообразным 
предложением еды и напитков. Он поднял планку качества и разнообразия фудзон в 
украинском ритейле», — говорит аналитик Euromonitor International Иван Хоружий. Экс-
руководитель департамента оформления магазинов «Сильпо» (2014-2018 года) и 
основательница ритейл-ателье Dzyuba Юлия Дзюба говорит, что тогда еще никто не знал, 
насколько успешным окажется этот формат. «В итальянском ресторане запланированной 
посадки оказалось недостаточно, там был постоянный аншлаг, так что ее после открытия 
пытались расширить, насколько это возможно. А вот бар не взлетел и его позже заменили 
на китайскую пельменную», — рассказывает эксперт. В 2016 году сеть магазинов Winetime 
начал открывать свои фуд-зоны. Они занимают 10-15% площади магазина. Сейчас фуд-
зоны работают в 6 торговых точках из 29. В этом же году размещать зоны питания в 
магазинах начали в «Велмарт». Позже, тенденцию подхватили «Пакко» и «Вопак» и другие 
игроки. Выходить в смежный сегмент начал крупнейший маркетплейс в Украине «Розетка» 
— компания открыла две кофейни в своих офлайновых магазинах в Киеве. Сейчас они 
работают в тестовом режиме. По результатам работы, компания примет решение, 
открывать ли кофейни в других магазинах сети. «Открытие кафе в магазине усложняет 
поиск помещений. Это уменьшает количество вариантов (по помещениям — ред.), которые 
мы можем получить», — заявлял сооснователь «Розетки” Владислав Чечеткин. Тенденция 
развития смежных сегментов у ритейлеров находится на начальном этапе в Украине.  

Что фуд-зоны дают ритейлерам? В сети IKEA говорили, что их знаменитые 
фирменные фрикадельки лучше всего продают диваны. «Фуд-зоны не генерят трафик, они 
позволяют увеличить время пребывания клиента в магазине», — говорит операционный 
директор сети Novus Алексей Панасенко. И добавляет, что трафикообразующей зоной они 
являются только в магазинах ориентированных на офисы и внешний трафик, который 
будет нуждаться в этой услуге. В магазине GoodWine на Мечникова, который как раз 
расположен в деловой части города, говорят, что фуд-зоны действительно генерируют 
трафик. Ведущий эксперт в сегменте торговой недвижимости Colliers International 
(Украина) Игорь Заболоцкий отмечает, что сети все же получают дополнительную 
маржинальность. «Не секрет, что маржа по продукции, которая производится в 
супермаркетах или в цехах продуктовых сетей, выше, чем на обычные товары с полки. 
Поэтому, при прочих равных, супермаркетам очень выгодно создавать как можно больше 
зон для продажи продуктов собственного производства», — говорит эксперт. 

https://biz.censor.net/news/3237125/nalogovaya_militsiya_obvinila_krupnuyu_set_pitstseriyi_v_uklonenii_ot_nalogov_na_75_millionov_foto
https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/ashan-drive-v-ukrayini-foto/
https://rau.ua/novyni/zhertvy-2020-roku/
https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/yak-nichni-klubi-perezhili-2020-rik-istori%d1%97-closer-otel-ta-keller-bar
https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/yak-nichni-klubi-perezhili-2020-rik-istori%d1%97-closer-otel-ta-keller-bar
http://www.mcdonalds.ua/
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Влияние карантина и перспективы рынка. «Продажи в кофейне в чашках просели 
на 30% во время карантина. Так как пить кофе можно было только в зоне посадки, а до 
этого можно было брать с собой и пить в торговом зале магазина», — рассказывает 
Надежда Савенкова из Yellow Place в Good Wine. По ее словам, весной часть покупателей 
перешли на онлайн закупки и это тоже повлияло на снижение трафика. Убытки кофейни в 
месяц составляли 150 000 - 200 000 грн, что для небольшого заведения критично. В 
Winetime во время локдауна фуд-зона начала работать на доставку. Такую услугу — по 
доставке готовой еды из фуд-зон — запустили и в сети «Сильпо».  «На рынке наблюдается 
тенденция к увеличению доли фудзон в площади магазинов, расширения ассортимента от 
кофе до полноценных обедов — с целью стать полноправным участником рынка 
общественного питания”, — говорит Иван Хоружий. «Одно из основных пожеланий клиента 
— получить всё или максимум в одном месте. Поэтому мы считаем это перспективным 
направлением развития бизнеса. Карантин приходит и уходит, а жизнь продолжается», — 
отмечают в Novus. По словам Хоружего, современная продовольственная розница 
находится в выигрышном положении во время пандемии, так как трафик в разы 
превышает другие каналы, тем самым создает потенциальную аудиторию и для фудзон. 

Читать полностью >>>                                                                                                  © Леся Панченко 
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До Місяця і назад: сервіс Raketa підвів  

підсумки року роботи 
12.11.2020 

Сервіс доставки Raketa підготував інфографіку про те, чого за рік 
досягли “помаранчеві рюкзачки”. Про це повідомляє служба новин порталу 
Асоціації рітейлерів України. 

Про поточні масштаби діяльності сервісу доставки можна судити з наступних цифр: 
кур’єри подолали понад 3 млн кілометрів, що приблизно відповідає чотирьом подорожам 
на Місяць і назад; доставлено 2300 тонн їжі і 215 000 літрів напоїв; зекономлено понад 2 
млн годин на приготуванні їжі. Детальніше про це можна дізнатися з інфографіки, 
представленої нижче. За даними Raketa, улюбленими стравами українців залишаються 
бургери (на фаст-фуд припадає понад 60% від усіх замовлень їжі). А що стосується 
класичної кухні, то улюблений суп українців – борщ, найпопулярніший салат – «Цезар», а 
ось серед борошняних страв в лідерах хінкалі, а не традиційні вареники. Нагадаємо, 
український сервіс доставки Raketa запустився ще в березні 2018 року, але довгий час він 
був доступний тільки в Дніпрі. Все змінилося 11 листопада 2019 року: сервіс Raketa 
запустили в Києві, почавши зі столиці всеукраїнську експансію. Всього за рік сервіс активно 
розширився, покривши 26 міст, включаючи 17 обласних центрів. За цей час було 
підключено понад 3000 партнерів, серед яких – McDonald’s, KFC, Пузата Хата і багато інших. 
Вже незабаром сервіс Raketa планує вийти за межі України. У планах на 2021 рік – запустити 
доставку в десяти нових країнах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Glovo запустил услугу takeaway, когда покупатель  

сам забирает свой заказ 
 

19.11.2020 

О том, что у Glovo появилась услуга takeaway («с собой» или «на 
вынос») заметил корреспондент Retailers. Пока она доступна в ресторанах. 
Об этом сообщает портал retailers.ua 

Что говорят в компании. Функция самовывоза уже доступна в 28 городах, где 
сегодня доставляет сервис Glovo. Однако пока что опция доступна для бабблов 
«Рестораны» и «Кофе и десерты» и работает в тестовом режиме для ограниченного 
количества заведений. До конца декабря она будет доступна для 90% всех заведений из 
разделов «Рестораны» и «Кофе и десерты». По прогнозам Glovo, опция «на вынос» станет 
дополнительной категорией доходов для партнеров. «Мы ожидаем прирост заказов на 2-
5%. Функция позволяет партнеру предлагать к продаже дополнительные продукты, в свою 
очередь расширяет возможности заведений и позволяет увеличить поток клиентов». По 
словам компании, в будущем функционал услуги планируют расширить и предложить на 
выбор два отдельные меню: для доставки и для самовывоза.  

Как работает новая функция. На главной странице Glovo в разделе «Рестораны» 
при выборе ресторанов вверху появилась иконка мопеда и человека. Между иконками есть 
переключатель. Если выбрать человека, список ресторанов меняется (он гораздо меньше). 
При оформлении заказа на странице заведения (если доступен самовывоз), указывается 
два способа доставки – курьер или «на вынос». В других разделах в Glovo «Кава и десерти», 
«Супермаркети», «Що завгодно», «Аптеки» услуга takeaway оказалась доступной только в 
одном из магазинов "Мястория", который работает на Левом берегу Киева. Мы меняли 
геолокацию в приложении по Киеву, но на момент тестирования, это был единственный 
доступный магазин, и к тому же, в пешей доступности. Мы сделали заказ в Glovo с 
возможностью самостоятельно забрать его в ресторане «Хачапури и Вино» и в магазине 
«Мястория». Ресторан "Хачапури и Вино" не был самым близким к корреспонденту 
Retailers, но его меню больше всего привлекало из предложенных заведений в приложении. 
При выборе доставки с собой, видна удаленность от ресторана и время, в течение которого 
готовится заказ. Можно также посмотреть и маршрут до точки выдачи, если на телефоне 
установлены карты. Заказ также можно запланировать на конкретное время. Способ 
оплаты – только банковской картой через приложение. После оформления заказа, на 
экране появляется номер заказа, который нужно предъявить в ресторане. Стоит отметить, 
что до заведения было около 15 минут пешком, что для takeaway не очень близко, и проще 
заказать доставку курьером. Но для людей, которые живут рядом с заведением, такой 
способ может быть наилучшим, потому что не нужно ждать 30-40 минут, которые уходили 
на доставку курьером. ...  

Читать полностью >>> 
По материалам retailers.ua 
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Ткаченко прокоментував ухвалення закону про податкові  
преференції для культури і туризму 

04.11.2020 

Ухвалення Верховною Радою президентського закону про податкові 
механізми підтримки для культури, туризму та креативних індустрій є 
поштовхом для розвитку цих сфер. 

"Президентський законопроект 3851 про пільгове оподаткування для культури, 
туризму та креативної економіки підтримано у другому читанні! 293 депутати Верховної 
Ради проголосували за знижену 7%-ю ставку ПДВ... Сьогоднішнє рішення стане поштовхом 
для культурної галузі до розвитку, в тому числі, й через створення нових робочих місць, що 
унікально у часи пандемії", - написав Міністр культури та інформаційної політики України 
Олександр Ткаченко у Телеграмі. Він додав, що тепер представники сфер культури, 
туризму, креативних індустрій зможуть існувати, плануючи завтрашній робочий день для 
своїх підприємств та співробітників та створювати новий якісний національний 
культурний, туристичний продукти та продукти креативних індустрій. "Як тільки 
законопроект буде підписано Президентом, пільги у сфері оподаткування чи пільгові 
кредити стануть доступними", - додав Ткаченко. Він додав, що завдяки закону, ставка ПДВ 
для культури 7% буде можливою, а це - стимулювання попиту та розширення пропозиції 
суспільно важливих товарів і послуг, серед яких показ оригінальних музичних творів, 
фільмів, театральні, оперні, балетні, концертні та інші вистави, діяльність професійних 
музичних колективів, тощо. "Зафіксуємо нове поняття “Бюджетний грант”, який стане 
фінансовою допомогою на проекти для галузі та інституційною підтримкою. Матеріальна 
підтримка надаватиметься на конкурсній основі. Менша ставка ПДВ дозволить зберегти 
креативним підприємствам більший обсяг оборотного капіталу для його подальшої 
реінвестиції в бізнес. Тобто у підприємств залишатиметься більше коштів для покриття 
витрат і розвитку", - заувжаив Ткаченко. Також він розповів, що діятиме знижена ставка 
ПДВ у розмірі 7% для постачальників готельних послуг на постійній основі. Ткаченко 
висловив вдячність депутатам, зокрема, Комітету гуманітарної та інформаційної політики, 
та Президенту Володимиру Зеленському за розуміння важливості та постійну підтримку 
сфери культури та креативних індустрій. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Глава держави підписав закон щодо державної підтримки  

культури, туризму та креативних індустрій 
21.12.2020 

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та 
креативних індустрій» № 962-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 
2020 року. 

Відповідний законопроект був ініційований Главою держави та визначений як 
невідкладний для якнайшвидшого розгляду парламентом. Закон впроваджує податкові 
стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту 
та інших гуманітарних сферах. Зокрема, звільняється від податку на прибуток підприємств 
та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається 
за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації 
проектів або програм у сфері креативних індустрій. Крім того, знижена ставка податку на 
додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й 
туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення 
екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування. Знижена ставка ПДВ 
також застосовуватиметься щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного 
сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з 
порушеннями зору та порушенням слуху. При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ 
постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та 
іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, за 
умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії для осіб з порушенням 
зору та слуху. Також до 2023 року застосовуватиметься знижена ставка податку на додану 
вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування 
(проживання), що надаються готелями та подібними закладами. Такі заходи підтримки 
зроблять доступнішими продукцію та послуги компаній, що працюють у креативній 
індустрії, культурі й туризмі, та допоможуть їм мінімізувати негативний вплив від 
запровадження карантинних заходів через поширення коронавірусу. Також це сприятиме 
збереженню робочих місць у згаданих сегментах діяльності. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Мережа "Планета кіно" призупинила нові проекти в Україні  

щонайменше на півроку 
19.11.2020 

ТОВ "Тріумф Медіа Груп" (Київ), що розвиває в Україні мережу 
кінотеатрів "Планета Кіно", призупинило нові проекти щонайменше на 
півроку. Про це повідомляє портал interfax.com.ua 

"Поки що ми всі нові проекти поставили на паузу. Щонайменше на півроку. Наразі 
невідомо, що буде через півроку, скільки у нас залишиться кінотеатрів і в якому стані буде 
компанія. Тому все на паузі. Нових переговорів не ведемо", - розповів агентству "Інтерфакс-
Україна" співвласник компанії Дмитро Деркач. Він уточнив, що призупинені, зокрема, 
проект нового кінотеатру в Івано-Франківську, а також попередні переговори в Києві, Одесі 
та Харкові. Водночас планується розширення кінотеатру "Планета кіно" в торговельно-
розважальному центрі (ТРЦ) Forum Lviv у Львові за рахунок добудови двох залів. Згідно з 
повідомленням прес-служби Львівської міської ради, відповідні містобудівні умови і 
обмеження для ПрАТ "Мульті Весте Україна 3" затверджені 13 листопада. "Ми цей проект 
ініціювали понад рік тому. Це добудова двох залів до вже наявних. Я так розумію, ТРЦ 
розробляє і затверджує проектну документацію для цього розширення. Крім додаткових 
двох залів кінотеатру, ТРЦ планує додати інші приміщення для оренди", - розповів Деркач. 
Мережа "Планета Кіно" налічує дев'ять кінотеатрів у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. 
Також відомо про плани компанії відкрити новий кінотеатр у ТРЦ Ocean Mall (Київ). ТОВ 
"Тріумф Медіа Груп" створено в 2006 році, основним видом діяльності є демонстрація 
кінофільмів. Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником підприємства є "Мувімакс 
Лімітед" (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Дмитро Деркач і Андрій Шпиг. Статутний 
капітал становить 43 млн грн. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua 
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Вийшов кінопутівник Україною: від «марсіанських» Олешківських  
пісків до витонченого Підгорецького замку 

25.11.2020 

Чому «Гру престолів» (HBO) знімали в Хорватії, а не в Україні? 
«Відьмака» (Netflix) – в Угорщині? Ба навіть «Чорнобиль» (HBO) – 
переважно в Литві, а в нашій державі – лише кілька сцен?  

Очевидна відповідь – через відсутність кеш-рібейтів. Проте цьогоріч систему 
відшкодування витрат закордонним компаніям, які займаються зйомками кіно та серіалів в 
Україні, нарешті було запроваджено. Та постає інша проблема – про унікальні українські 
локації досить мало знають у світі. І саме її має на меті вирішити даний проєкт, 
започаткований УКА за підтримки Держкіно України. «Однією з перешкод популяризації 
зйомок в Україні є відсутність єдиного системного підходу до просування нашої держави як 
ефективного майданчика для зйомок та обмежена кількість інструментів для промо. І за 
допомогою цього проєкту ми прагнемо подолати цю перешкоду, –пояснює виконавчий 
директор Української кіноасоціації Вікторія Ярмощук. – Завдяки підтримці Держкіно ми 
змогли долучити до проєкту професійних українських локейшн-менеджерів, провести 
ретельну підготовчу роботу, розробити стандарти та організувати повноцінний локейшн-
скаут. Також нам дуже допомогла експертна підтримка наших колег із Української 
кіноасоціації, адже у багатьох з них є досвід співпраці з міжнародними партнерами, а без 
розуміння існуючих запитів щодо зйомок в Україні, працювати над проєктом було б 
набагато складніше». Великою проблемою у питанні просування українських локацій є 
недостатня їх вивченість – дуже велика кількість потенційно цікавих міжнародним 
кіновиробникам місць залишаються недостатньо дослідженими і «не робочими». Задля 
реалізації проєкту професійні локейшн-скаути дослідили локації в Одеській, Миколаївській, 
Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Львівській, Закарпатській областях та у місті 
Києві. Проєкт розпочався наприкінці 2019-го й мав закінчитися навесні 2020-го, та через 
карантин терміни були продовжені до кінця року. Результати дослідження Українською 
кіноасоціацією було оформлено у зручний онлайн-формат з відкритим доступом до всіх 
матеріалів у вигляді: програми маршруту для міжнародних партнерів – комплексної 
кіномандрівки країною: розрахованої на десять днів, проте адаптивної, адже за потреби її 
легко можна самостійно скоротити чи переструктурувати; каталогу локацій – англійською 
мовою, із великою кількістю професійних фотоматеріалів. Програма маршруту для 
міжнародних партнерів містить: інформацію про проєкт, його структуру, основну 
інформацію про співробітництво з Україною, загальні відомості про маршрут і опис 
кожного його дня. А у каталозі наведено всі локації, досліджені під час скаутингу. Таким 
чином, завдяки даному проєкту найкращі українські локації для зйомок вперше 
представляються широкій міжнародній кіноспільноті. Але це – лише один крок на великому 
шляху. Адже УКА ставить на меті комплексно сприяти популяризації українських локацій, 
оскільки вони – один з козирів, який Україна має використовувати у стратегії виходу на 
міжнародний аудіовізуальний ринок: разом із кеш-рібейтами, конкурентоспроможними 
цінами, креативним потенціалом, високим професійним рівнем українських продакшн-
сервісів тощо. Вже розроблено і пропонуються ринку єдиний стандарт роботи з локаціями: 
принципи їх категоризації, формат «паспорту локації». А польові дослідження українських 
локацій планується зробити регулярними – так само,  як і ознайомчі тури для потенційних 
міжнародних партнерів. Адже, беручи до уваги досвід інших країн, такі дії задля залучення 
у державу міжнародних кіновиробників справді є напрочуд ефективними, проте лише за 
умов регулярності та системності. 

Читати повністю >>>                                 Читайте також: Ukrainian Film Locations >>> 
За матеріалами broadcast.net.ua 

 
 

 СПОРТ 

Рада ухвалила законопроект щодо ефективності  
закупівель у спортивній сфері 

02.12.2020 

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект щодо 
ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і 
спорту. Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат України. 

Законопроектом № 3075 про внесення зміни до ст. 3 Закону України “Про публічні 
закупівлі” передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з 
фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення 
підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних 
спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів України. Нагадаємо, 1 вересня нардепи ухвалили 
законопроект № 3075 у першому читанні. Ним дозволяється купувати спортивні товари чи 
послуги у сумі понад 50 тис. грн без спрощених процедур закупівлі. 

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

 
 

 АЗАРТНІ ІГРИ 

 
В Києві накрили 5 нелегальних 

казино з клієнтами 
18.12.2020 

На території Дніпровського та Солом’янського районів столиці діяли 
5 незаконних гральних закладів. Про це повідомляє Прокуратура Києва у 
Facebook, передає pravda.com.ua 

"В межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було 
задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території 
Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а 
відвідувачів приймали за попереднім дзвінком. В одному із гральних закладів на вул. 
Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку 
знаходилось 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти "гравців". Також 
припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському 
бульварі у Солом’янському районі столиці". Вказується, що за результатами обшуків 
вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались 
незаконні послуги. Справа розслідується за за ч. 1 ст. 203-2 ККУ "Зайняття гральним 
бізнесом". Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабінет міністрів заборонив займатися гральним 
бізнесом під виглядом державних лотерей. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
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Голова ДАРТ розповіла, які туристичні маршрути розвиватимуть  
в Україні наступного року в першу чергу 

16.11.2020 

Голова Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна 
Олеськів в інтерв'ю УНІАН.Туризм розповіла, які туристичні маршрути 
розвиватимуть в Україні наступного року в першу чергу. 

«Ми в кожній області хочемо щось вибрати на наступний рік. Це не означає, що це 
буде єдиний маршрут, але він найбільш потенційний у швидкій віддачі. Тому що для нас 
важливо показати результат, щоб інші могли далі перейняти цей досвід. Приміром, 
створити одну проектну команду, яка далі зможе навчати інших в тій же області», – 
розповіла Олеськів. При цьому вона виділила кілька потенційно цікавих маршрутів в 
Україні, яким планують надавати особливу увагу: Маршрут «Полтава-Опішня» (Полтавська 
область); Пархомівський художній музей ім. А.Ф. Луньова (Харківська область); Маршрут 
«Святогірськ – соляні шахти в Соледарі – Крейдяні гори» (Донецька область); Замки та 
печери Тернопільщини; Трикутник «Кам’янець-Подільський – Хотин – Бакота» 
(Хмельницька та Чернівецька області); Проект «Мале карпатське коло» та Національний 
природний парк «Сколівські Бескиди» (Львівська область). «Загалом для нас стоїть 
питання, щоб концентрувати увагу на тих місцях, де є не лише якась природна краса, а й 
люди на місцях, які хочуть ці місця розвивати», – зауважила Мар’яна Олеськів. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

Читайте також: Криза відкрила багато 
можливостей для розвитку туризму в Україні >>> 

 
У будівлі КМДА відкрили перший міський  

Туристично-інформаційний центр 
21.12.2020 

У будівлі Київської міської державної адміністрації відкрили перший 
міський Туристично-інформаційний центр. Про це повідомила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда. 

Він призначений для інформування про туристичні об’єкти та маршрути Києва. 
Послугами Центру можуть скористатися як гості столиці, так і мешканці міста. «Такі Центри 
в меріях – звична практика для європейських міст. Кожен охочий може сюди прийти та 
дізнатися необхідну інформацію про туристичні об’єкти Києва та про актуальні та цікаві 
екскурсії. Зрозуміло, що зараз, в умовах пандемії, туристична галузь дуже багато втратила. 
Але, незважаючи на це, столиця все одно залишається популярним містом серед туристів. 
Зокрема, за 9 місяців наше місто відвідало майже 380 тисяч іноземців», – зазначила Марина 
Хонда. Вона також додала, що з початку року Київ відвідали 1,5 мільйона внутрішніх 
туристів, а загальний туристичний збір склав 34 мільйони гривень. За словами Марини 
Хонди, відкриття Туристично-інформаційного центру перед новорічними святами 
зумовлено тим, що в період канікул Київ розраховує на збільшення кількості гостей. Щоб 
забезпечити їхню поінформованість про туристичні об’єкти міста, прийнято рішення про 
відкриття Центру напередодні свята Нового року. Основні функції Туристично-
інформаційного центру: надання безкоштовної довідкової інформації мешканцям та гостям 
столиці про Київ (історія, культура, об’єкти, заклади гостинності, події, транспорт тощо); 
розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал Києва;  
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

Читайте також: У столиці презентували 
нові туристичні путівники >>> 

ю 

 
 

 HOTEL & RESORTS 
 

 
 

Скандинавський мінімалізм: оновлений  
Radisson Blu на Ярвалу 

30.10.2020 

Готель Radisson Blu, Kyiv City Centre на вулиці Ярославів Вал оновили 
– тепер він став ще зручнішим для бізнес-туристів, нетворкінгу та 
конференцій. Про це повідомляє the-village.com.ua 

Номери оформили у скандинавському стилі, модернізували конференц-зали й 
кімнати для переговорів. У межах реновації готелю змінили й дизайн лобі та лобі-бару. 
Radisson Blu, Kyiv City Centre також отримав нагороду від Київської Туристичної Асоціації як 
найкращий готель Києва категорії «чотири зірки». Готель дотримується нових правил 
безпеки: на вході проводять температурний скринінг, а кожен номер має індивідуальні 
засоби дезінфекції та оновлену систему вентиляції. The Village Україна разом із Radisson Blu, 
Kyiv City Center розповідають про всі оновлення, що сталися в готелі на Ярвалу. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами the-village.com.ua 

 
На Андріївському узвозі добудують скандальний  

отельний комплекс - рішення суду 
09.11.2020 

Суд визнав протиправним і скасував наказ ДАБК, яким анульовано 
дозвіл на будівництво готельного комплексу на Андріївському узвозі. Про 
це повідомляють Наші гроші. 

Суд встановив, що 14 жовтня 2010 року Інспекція ДАБК в Києві видала віргінській 
компанії ТОВ “Маркон” дозвіл на будівництво готельного комплексу на Андріївському 
узвозі. У січні 2018-го Департамент з питань ДАБК провів позапланову перевірку об’єкта, за 
результатами якої виявив порушення містобудівного законодавства. Зокрема, встановлено, 
що проект виконання робіт розроблено з відхиленням від проекту організації будівництва 
(використовується інший баштовий кран). Крім того, в матеріалах науково-технічного 
супроводу була відсутня інформація про навколишні будинки і споруди, що підлягають 
обов’язковому моніторингу. ДАБК видала забудовнику розпорядження про усунення 
порушень і зупинила будівельні роботи. У травні 2018-го інспектори прийшли з новою 
перевіркою. Вони виявили, що вимоги попереднього припису не виконуються, після чого 
забудовнику видали новий припис. В результаті, на початку червня Департамент з питань 
ДАБК анулював ТОВ “Маркон” дозвіл на виконання будівельних робіт. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finance.ua 
 

 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
 

http://broadcast.net.ua/ru/ukr-cinema/3387-vyishov-kinoputivnyk-ukrainoiu-vid-marsianskykh-oleshkivskykh-piskiv-do-vytonchenoho-pidhoretskoho-zamku
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hKOks7bhv3VRJtOCQVkXbb1YKwo3PxtR
https://www.unn.com.ua/uk/news/1905765-rada-ukhvalila-zakonoproekt-schodo-efektivnosti-zakupivel-u-sportivniy-sferi
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/18/7277432/
https://www.unian.ua/tourism/news/mar-yana-oleskiv-v-interv-yu-unian-naycikavishi-turistichni-marshruti-v-ukrajini-na-2021-rik-novini-11220683.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/golova-derzhturizmu-mar-yana-oleskiv-velike-interv-yu-pro-rozvitok-turizmu-v-ukrajini-v-2020-2021-roci-11218235.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/golova-derzhturizmu-mar-yana-oleskiv-velike-interv-yu-pro-rozvitok-turizmu-v-ukrajini-v-2020-2021-roci-11218235.html
https://kyivcity.gov.ua/news/u_budivli_kmda_vidkrili_pershiy_miskiy_turistichno-informatsiyniy_tsentr/
https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_prezentuvali_novi_turistichni_putivniki_yaki_aktsentovani_na_naypopulyarnishikh_vidakh_turizmu/
https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_prezentuvali_novi_turistichni_putivniki_yaki_aktsentovani_na_naypopulyarnishikh_vidakh_turizmu/
https://www.the-village.com.ua/village/city/promo/294695-radisson_blu_promo
https://news.finance.ua/ua/news/-/481780/na-andriyivskomu-uzvozi-dobuduyut-skandalnyj-gotelnyj-kompleks-rishennya-sudu
http://dergkino.gov.ua/
https://www.facebook.com/DARTUkraine/
https://kyivcity.gov.ua/
https://www.radissonhotelgroup.com/


 

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

 

Edem Resort Medical&Spa завершил разработку первого  
этапа проекта франшизы комплекса 

10.11.2020 

Edem Resort Medical&Spa завершил разработку первого этапа проекта 
франшизы комплекса, сообщила экс-директор по маркетингу комплекса 
Жанна Савчук. Об этом сообщает fixygen.ua 

"Мы создаем новый Edem Resort Medical&Spa, подобных которому на планете всего 
1%. Это симбиоз гостиницы и медицинского центра, который будет расположен в одном из 
лучших городов-курортов. Недавно мы с Алексеем Башкирцевым, Алексеем Волошиным 
(главврач и гендиректор Edem Resort Medical&Spa – ИФ), Иваном Лунем и аутсорс-командой 
завершили разработку первого этапа проекта франшизы Edem Resort", – написала Савчук в 
Facebook. Второй этап – подготовка комплекса к строительству. Завершение строительства 
запланировано на 2023 год, при условии благоприятной политической и 
эпидемиологической ситуации, добавила Савчук. По ее словам, у проекта иностранные 
инвестиции, однако детали не уточняются. Edem Resort Medical&SPA (Стрилки Львовской 
обл.) работает с 2012 года. Пятизвездочный комплекс насчитывает 88 номеров, 
медицинский центр, SPA, рестораны, пять залов для конференций и банкетов. По данным 
Единого госреестра, собственником ООО "Эдем-Резорт Энд Спа" с уставным капиталом в 
18,7 млн грн указан экс-помощник судьи Виноградовского районного суда Закарпатской 
области Андрей Микита, собственником ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал" с 
уставным капиталом в 5,8 млн грн – экс-нардеп и бизнесмен Игорь Кривецкий. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 

Санаторій «Львів» в Брюховичах  
продали за 9 млн грн 

16.11.2020 

Власником комплексу будівель санаторію «Львів», що у селищі 
Брюховичі поблизу Львова, стала «Компанія «Аста» за ціною в 8,87 млн грн. 
Про це «Наші гроші.Львів» дізналися з реєстру нерухомості. 

Договори купівлі-продажу майнового комплексу на вулиці Курортна, 8 підписали ще 
у березні цього року. Власником будівель було ПАТ лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Ще влітку 2019 року на сайті Olx.ua з’явилось 
оголошення про продаж санаторію за 1,2 млн доларів. Втім після публікації «Наші гроші. 
Львів» його одразу ж видалили. Вже у листопаді 2019 р. ТОВ «Компанія «Аста» звернулося 
до суду, аби зобов’язати «Укрпрофоздоровницю» продати їм будівлі, споруди, інженерні 
мережі та інші основні засоби, що знаходяться на вул. Курортній, 8 за ціною 8,87 млн грн з 
ПДВ. Компанія також просила накласти арешт на майновий комплекс, посилаючись на 
публікації в медіа щодо його ймовірного продажу, однак суд відмовився. Вже в лютому 
цього року сторони вирішили укласти мирову угоду. «Укрпрофоздоровниця» погодилася 
продати десять будівель санаторію (будівлі корпусів, адмінбудівля, їдальня, клуб, 
бібліотека, пральня, котельня, склади та гаражі) загальною площею майже 9,3 тис. кв. м за 
неповні 9 млн грн. Суд затвердив цю угоду 27 лютого 2020 року, а вже 6 березня підписали 
договір купівлі-продажу. Із судових ухвал не зрозуміло, чому «Укрпрофоздоровниця» 
вирішила продати санаторій. Покупець санаторію – київське ТОВ «Компанія «Аста» – 
належить одеській фірмі «Цільова комерція». Ще рік тому фірму контролював одесит Сергій 
Бойко через ТОВ «Велл Билд». Однак тепер «Цільова комерція» записана на іншу фірму – 
«М10 Девелопмент», а її засновницею є Людмила Пасько. Минулорічне оголошення про 
продаж санаторію на Olx.ua розмістила людина з іменем та телефоном, що відповідає даним 
Олексія Віговського. Нещодавно він розмістив оголошення про пошук роботи, де вказав 
поточним місцем праці «ООО Well Build», тобто згадану вище компанію Сергія Бойко «Велл 
Билд». Попереднім керівником «Велл Билд», за даними YouControl, був саме Олексій 
Віговський. Випливає, що інформацію про продаж санаторію на Olx.ua розмістив працівник 
компанії ще до підписання офіційної угоди. А сума продажу в результаті є в 3,5 рази 
меншою, аніж була вказана на сайті Olx.ua. «Наші гроші. Львів» намагались отримати 
коментарі і Людмили Пасько, і Сергія Бойко, однак телефони їхніх компаній або не 
працюють, або нам повідомляли, що не знають таких людей. Мобільний телефон 
Віговського також не працював. «Укрпрофоздоровниця» орендувало під санаторієм понад 4 
га. Однак нещодавно, у жовтні, депутати Брюховицької селищної ради проголосували за те, 
щоб припинити дію договору оренди у зв’язку з порушенням умов договору. Як розповів 
селищний голова Володимир Доманський, за оренду заборгували приблизно 300 тис. грн. 
Новий власник будівель санаторію, за його словами, взагалі не звертався до селищної ради, 
а тому плани компанії щодо освоєння території невідомі. «Це землі оздоровчого 
призначення, там можна будувати лікарню, санаторій тощо», – повідомив Володимир 
Доманський. В оголошенні на Olx.ua вказувалося, що майновий комплекс продається «як 
можливий інвестиційний проект, з можливістю відводу земельної ділянки… На ній 
планується розміщення заміського комплексу». Оприлюднені  зображення свідчили, що на 
території санаторію планували масштабне житлове будівництво. 

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

 
 

АО "Хантер" стал владельцем доминирующего контрольного  
пакета акций "Трускавецкурорт" 

19.11.2020 

Венчурный инвестиционный фонд "Хантер" (Киев) стало владельцем 
доминирующего контрольного пакета акций (99,7%) ЧАО 
"Трускавецкурорт" (Львовская обл.), выкупив акции миноритариев.  

Согласно сообщению "Трускавецкурорта" в системе раскрытия информации 
НКЦБФР от 18 ноября, выкуп акций миноритариев состоялся 12 ноября 2020 года. ПАО 
"Хантер" приобрело 86 тыс. акций на сумму 8,6 млн грн, составляющих 4,9% уставного 
капитала ЧАО "Трускавецкурорт", сконцентрировав таким образом 99,7% акций 
предприятия. Как сообщалось, в августе-2018 Антимонопольный комитет Украины 
разрешил ПАО "Хантер" приобрести более 50% в уставном капитале оператора санаторно-
курортного комплекса ЧАО "Трускавецкурорт". Согласно Единому госреестру юрлиц и 
физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром инвестфонда "Хантер" являлся 
Владимир Якубенко. В структуру ЧАО "Трускавецкурорт" входят санатории "Весна", 
"Кристалл", "Алмаз", "Янтарь", "Рубин", "Березка" (все – Трускавец). По данным 
финрезультатам предприятия в 2019 году, чистая прибыль составила 91,9 млн грн против 
убытка в прошлом году. Зарегистрированный капитал составляет 174,8 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Власник депозиту, під який купили готель «Дніпро», перед  
аукціоном через суд отримав необхідні гроші 

20.11.2020 

ТОВ «Газ ком трейд» через суд домоглася від чеської компанії 
«Promtorg s.r.o.» виплату боргу за непоставлений газ на суму $30,34 млн та 
12,05 млн євро. Про це стало відомо з рішення Госпсуду Києва від 21 травня. 

В судовому рішенні сказано, що «Газ ком трейд» ще у листопаді 2018 року уклала 
рамковий договір з «Promtorg s.r.o.» на закупівлю газу. Попри предоплату, повністю 
обмовлений обсяг газу українська фірма не отримала. Після цього, в січні 2020, вона 
звернулася з позовом в Госпсуд Києва, засідання було призначене на 21 травня. За два дня 
до засідання до суду надійшла заява «Promtorg s.r.o.», в якій вона визнала пред’явлені 
вимоги та не заперечувала проти задоволення позову. Заяву чеської фірми підписав її 
директор Юрій Лопушанський. В підсумку, суд позов задовольнив, чеська «Promtorg s.r.o.» 
не стала подавати апеляційну скаргу. Згаданий в судовому рішенні як директор «Promtorg 
s.r.o.» Юрій Лопушанський також вказаний власником цієї фірми. Він також є засновником 
та директором іншої чеської фірми – «Leogaming s.r.o.».  В Україні діє однойменна 
міжнародна платіжна система Leogaming, платіжною організацією якої вказане ТОВ 
«Фінансова компанія Леогеймінг пей», бенефіціаром якої позначена Олена Шевцова (дівоче 
прізвище Дегрік) – дружина начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції 
Євгена Шевцова. Серед власників фірми також Віктор Капустін, Вадим Гордієвський та 
громадянин США Юрій Каплун. Раніше видання Mind стверджувало про бізнес-зв’язок в 
Україні платіжної системи Leo з платіжною системою Tyme. В 2018 році Нацбанк скасував 
цій платіжній системі реєстрацію через інформацію Служби безпеки України про 
здійснення Tyme переказу коштів за посередництвом заборонених в Україні російських 
платіжних систем. Платіжна система Leogaming надає послуги з прийому та опрацювання 
платежів для он-лайн казино, ігор та букмекерських контор. Шевцова разом з чоловіком та 
власниками ТОВ «Парі матч» були фігурантами кримінальної справи № 
42017000000002925 про фіктивне підприємництво і легалізацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом. Справа була закрита. Відмітимо, що саме депозит «Газ ком трейд» 
розглядався як застава  для отримання ТОВ «Смартленд» кредиту для купівлі готелю 
Дніпро за 1,10 млрд грн. (близько $41 млн). Тоді депозит «Газ ком трейд» розглядав «РВС 
Банк». Пізніше кредитна лінія в розмірі 1,05 млрд грн. для «Смартленд» відкрив «Банк Січ». 
Заставою також став депозит, але ім’я поручителя банк не називав. Засновниками ТОВ 
«Смартленд» вказані Максим Терещук та ТОВ «Айс Таун» Олексія Ігуніна. Після аукціону, що 
відбувся липні, «справжнім» покупцем готелю назвав себе бізнесмен Олександр 
Коханівський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився 
називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю. Після 
цього видання «Kyivpost» повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців 
«Дніпра» є букмекерська компанія «Parimatch». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
 

ФДМУ до літа 2021 року планує провести аукціон  
із продажу «Президент-Готелю» 

26.11.2020 

Фонд державного майна України планує провести аукціон з продажу 
«Президент-Готелю» до літа 2021 року. Про це сказав голова Фонду 
державного майна Дмитро Сенниченко. 

«По "Президент-Готелю» (аукціон з приватизації - ред.), там радник працює, перший 
квартал наступного, до літа точно буде проведено аукціон»,- сказав Сенниченко в ході 
онлайн-конференції «Як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити 
ефективність управління державними ресурсами?». «Президент-Готель» розташований у 
Києві на вул. Госпітальній, 12. був побудований у 1990 р. і реконструйований протягом 
2006-2012 рр. Готель має 374 комфортабельні номери і велику територію, загальною 
площею 2,4 га. ПрАТ «Президент-Готель» уже кілька разів безуспішно намагалися 
приватизувати. У 2014 продаж готелю призупинив в.о. президента Олександр Турчинов. У 
листопаді 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій "Президент-Готелю" 
з початковою ціною 330,1 млн грн. Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу про 
заборону приватизації держпакету акцій готелю за позовом будівельної компанії "Квадр", 
яка є орендарем готелю. На початку серпня 2016 року Київський апеляційний 
адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду державного майна України 
(ФДМУ) і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання 
незаконними дій та наказів ФДМУ щодо приватизації 100% акцій «Президент-Готелю", які 
належать державі. На 25 липня 2017 року був запланований аукціон з продажу державного 
пакета акцій в статутному капіталі приватного акціонерного товариства "Президент-
Готелю" в кількості 94 337 441 шт., що становить 100% статутного капіталу товариства, але 
він не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців. У 2019 році була 
спроба заблокувати приватизацію цього об'єкта, однак Господарський суд міста Києва у 
серпні 2019 року розблокував процес приватизації "Президент-Готелю". Даний об'єкт 
входить до переліку об'єктів «великої приватизації», яка через пандемію коронавірусу 
навесні 2020 року була заблокована.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
 

Построенный отель на территории университета 
дизайна в Киеве снесут 

09.12.2020 

Постановлением суда оставлено без изменений решение суда первой 
инстанции по устранению препятствий в пользовании земельным участком 
Киевского национального университета технологий и дизайна.  

Установлено, что частное общество в нарушение требований инвестдоговора, 
заключенного с ВНЗ, самовольно, без оформления разрешительных документов, незаконно 
осуществило строительство на территории университета и передало незаконно 
построенные помещения в пользование третьему лицу для обустройства гостиницы. 
Несмотря на грубое нарушение закона, Киевская местная прокуратура № 6 обратилась в 
хозяйственный суд в защиту интересов государства с иском об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком, сносе самовольно построенных объектов и приведение 
земельного участка в предыдущее строительству состояние, хозяйственным судом 
удовлетворено в полном объеме. Не соглашаясь с решением хозяйственного суда, 
обществом подана апелляция, в удовлетворении которой Киевским апелляционным судом 
отказано, а решение суда первой инстанции оставлено без изменений. 

Читать полностью >>> 
По материалам zagorodna.com 
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За хірургічні операції у стаціонарі лікарні отримали  
від НСЗУ вже понад 7 млрд грн 

11.11.2020 

Заклади, що через скасування планових госпіталізацій не 
надаватимуть медичну допомогу, все одно отримуватимуть оплату за 
глобальним бюджетом. Про це повідомляє kmu.gov.ua 

Попри скасування планових госпіталізацій, у лікарнях надаватимуть медичну 
допомогу вагітним, роділлям та новонародженим, допомогу пацієнтам з онкологічними 
захворюваннями, паліативну допомогу, а також при інших невідкладних та термінових 
медичних заходах, якщо через їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров’я. 
Наскільки значним є ризик для здоров'я у разі відкладення госпіталізації чи операції, 
визначає лікуючий лікар. Він же і видає направлення на послугу. Пацієнти, які потребують 
медичної допомоги, мають обов’язково її отримати. На пакет “Хірургічні операції у 
стаціонарних умовах” з НСЗУ підписали договори 844 лікарні, 4 з них – приватні. На 
сьогодні НСЗУ виплатила цим закладам за хірургічні послуги понад 7 млрд грн у квітні-
жовтні 2020 р. У межах пакета хірургічної допомоги для пацієнта безоплатно надається: 
проведення хірургічних операцій з анестезією, інструментальні та лабораторні обстеження, 
післяопераційний моніторинг, знеболення, цілодобовий лікарський та медсестринський 
догляд, медична реабілітація в гострому періоді, лікарські засоби з Національного переліку 
та харчування і перебування в стаціонарі. ... 

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

 
Кабмин передал киевский Центр микрохирургии  

глаза в подчинение Минздраву 
11.11.2020 

Кабмин передал Киевскую городскую клиническую 
офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза" в сферу 
управления Министерства здравоохранения.  

Соответствующее распоряжение правительство утвердило с доработкой в 
однодневный срок. При этом Кабмин поручил Минздраву обеспечить соответствие центра 
требованиям для его финансирования в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ). 
В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что Киевсовет предоставил 
согласие на передачу "Центра микрохирургии глаза" из коммунальной в государственную 
собственность в июле 2020 года. Ранее Национальная служба здоровья (НСЗУ) не смогла 
заключить контракты с Центром микрохирургии глаза и Киевским городским центром 
репродуктивной и перинатальной медицины, поскольку обе клиники не прошли 
необходимую для этого автономизацию. В результате обе клиники с 1 апреля 2020 года не 
могли получать финансирование в рамках Программы медицинских гарантий. В конце мая 
Кабмин разрешил финансирование для этих клиник до конца 2020 года. Решение 
правительства предусматривало, что такое исключение будет действовать только до 31 
декабря 2020 года, а КГГА примет меры по превращению этих медучреждений в 
коммунальные некоммерческие предприятия. 

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

 
Медсеть "Добробут" открыла в Киеве еще один стаціонар 

для лечения больных с COVID-19 
01.12.2020 

Медицинская сеть "Добробут" открыла в Киеве еще один стационар 
для лечения больных с COVID-19, стационар открыт в переоборудованном 
помещении стационарного отделения медицинского центра "Борис".  

Стационар начал работу в помещении на пр-те Бажана, 12-А. В новом ковидном 
стационаре сети обустроены 21 одноместная терапевтическая палата и семь палат 
интенсивной терапии. Лечение проводится согласно протоколам Министерства 
здравоохранения и медицинской сети "Добробут". Вместе в тем в сети уточняют, что в 
здании, в котором открыт ковидный стационар, продолжает работу поликлиническое 
отделение, которое принимает пациентов амбулаторно в обычном режиме - с отдельным 
входом и разграниченными потоками посетителей. Как сообщалось, по состоянию на конец 
октября медицинская сеть "Добробут" (Киев) увеличила количество коек, отведенных для 
лечения пациентов с COVID-19, более чем в три раза по сравнению с началом сентября – до 
47. В начале июня "Добробут" закрыл стационар для пациентов с COVID-19 весной во время 
роста заболеваемости COVID-19, а в начале сентября вновь открыл его на 14 коек. В конце 
сентября клиника "Обериг" открыла стационар для пациентов с COVID-19 на 20 коек. В 
настоящее время в клинике "Обериг" работают три ковидных отделения общей мощностью 
60 коек (три отделения по 20 коек). При этом в клинике существует лист ожидания. 
Напомним, сеть "Добробут" открыла центр дерматологии и косметологии в помещении 
одного из центров медицинской сети Doctor Sam, которую "Добробут" приобрел в конце мая 
2020 г. Центр дерматологии и косметологии открылся 9 ноября. Он будет предоставлять 
как консультационные услуги дерматологов и косметологов, так и услуги аппаратной 
диагностики. В "Добробуте" не озвучили объем инвестиций в открытие центра. Ранее 
медицинская сеть "Добробут" сообщала о планах открыть в помещении одного из центров 
приобретенной им сети Doctor Sam в Голосеевском районе столицы центр медицинской 
косметологии, который будет развивать направление косметологии на базе глубокой 
медицинской экспертизы. В мае 2020 г. "Добробут" присоединила медицинскую сеть Doctor 
Sam, насчитывающую три поликлиники в Киеве. Стороны договорились о неразглашении 
финансовых условий сделки. В 2019 году "Добробут" купил медицинкую компанию ООО 
"Борис". Медсеть "Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых 
и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, 
кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, 
центр вертебрологии, стоматологию. Согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО 
МЦ "Добробут – неотложная помощь", МЦ "Добробут-поликлиника", МЦ "Добробут-
стационар", "Детский МЦ "Добробут", МЦ "Добробут-детство") компании Satumco Limited 
принадлежит 99%, ее бенефициарами указаны глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и 
акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников.  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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СБУ на Донеччині викрила діяльність конвертцентру  
із загальним обігом у 1,5 мільярда гривень 

20.11.2020 

Служба безпеки України викрила та припинила на Донеччині 
діяльність конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 1,5 мільярда 
гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконний бізнес у 
Слов'янську група місцевих комерсантів. Вони використовували конверт для здійснення 
власних експортних операцій, у тому числі незаконних, та надавали «послуги» з мінімізації 
податків іншим бізнесменам регіону. Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні 
підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підмінювали у 
фінансових документах номенклатуру товарів та маніпулювали податковою звітністю. 
Співробітники СБУ задокументували, що за час дії конверту державний бюджет 
недоотримав понад 300 мільйонів гривень через несплату податку на додану вартість. Під 
час санкціонованих обшуків в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили фінансово-
господарську документацію, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що 
підтверджують проведення протиправної оборудки. У межах кримінального провадження, 
розпочатого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) 
та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу 
України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності 
всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Заходи із викриття оборудки проводились 
спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.  

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

 
На Житомирщині СБУ блокувала діяльність міжрегіонального  

конвертцентру з обігом у 200 мільйонів гривень 
03.12.2020 

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність 
міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 
мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

У межах досудового розслідування встановлено, що організували конвертцентр двоє 
великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із 
ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, 
отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення 
коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців. За 
висновками експертів, протягом 2018-2020 років зловмисники вивели у тінь майже 200 
мільйонів гривень. Встановлюється точний розмір збитків, завданих державі. 
Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами 
проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 
1,4 мільйона «відмитих» гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську 
документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову 
бухгалтерію, які доводять організацію оборудки. У межах кримінального провадження за ч. 
5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі 
дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у 
протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих 
збитків. Документування зловмисників проводили співробітники Управління СБ України в 
Житомирській області спільно зі слідчими та оперативними підрозділами ГУ ДФС у 
Житомирській обл. під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. 

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

 
У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з  

річним обігом понад 20 млрд грн 
17.12.2020 

Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України 
у Львівській області припинили незаконну діяльність великого 
конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн.  

"До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох 
областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх 
використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові 
кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - повідомила генеральний прокурор України Ірина 
Венедіктова на своїй сторінці в Facebook. Протиправну діяльність конвертцентру 
правоохоронці документували з вересня. У рамках розслідування було проведено 31 обшук 
на території кількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму 
близько 60 млн грн, у тому числі майже 1 млн доларів, фунти стерлінгів, шекелі та іншу 
валюту, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, 
мобільні телефони та інше майно. На причетність до схеми надання послуг з ухилення від 
сплати податків перевіряються співробітники податкової служби. Венедіктова також 
зазначила, що тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до 
бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами 112.ua 
 

 
 
 

 
 

 
 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
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https://www.kmu.gov.ua/news/za-hirurgichni-operaciyi-u-stacionari-likarni-otrimali-vid-nszu-vzhe-ponad-7-mlrd-grn
https://biz.censor.net/news/3230482/kabmin_peredal_kievskiyi_tsentr_mikrohirurgii_glaza_v_podchinenie_minzdravu
http://www.fixygen.ua/news/20201113/meditcinskaya.html
http://www.fixygen.ua/news/20201113/meditcinskaya.html
http://www.fixygen.ua/news/20201201/medset-dobrobut.html
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-na-donechchyni-vykryla-diialnist-konverttsentru-iz-zahalnym-obihom-u-15-miliarda-hryven
https://ssu.gov.ua/novyny/na-zhytomyrshchyni-sbu-blokuvala-diialnist-mizhrehionalnoho-konverttsentru-z-obihom-u-200-milioniv-hryven
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-lvivskii-obl-likviduvaly-konverttsentr-z-richnym-oborotom-ponad-20-mlrd-hrn-561506.html
http://nszu.gov.ua/
http://cmho.com.ua/ua/
https://www.dobrobut.com/ua
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Компания «Люкс ФМ» станет владельцем одесской  
радиостанции «Армянское радио» 

05.11.2020 

ЗАО «Телерадиокомпания «Люкс»», в которое входят радиостанция 
«Люкс ФМ» и телеканала «24», выкупило одесскую радиостанцию 
«Армянское радио». Об этом пишет mediasat.info 

Ранее радиостанции вещали в партнерстве в Одессе. Сообщается, что до этого 
«Армянское радио» фактически ретранслировало «Люкс ФМ» в Одессе. Теперь в лицензии 
«Армянского радио» Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 
зафиксировал новые данные касательно владельца. «ЗАО «ТРК Люкс» стало владельцем 
радиостанции вместо ООО «Джи Эм Джи Групп». Конечными бенефициарами радиостанции 
стали Екатерина Кот-Садовая (жена мэра Львова Андрея Садового), Роман Андрейко 
(гендиректор ТРК «Люкс») и Оксана Андрейко вместо гражданина Великобритании Игоря 
Гусева. Роман Андрейко стал одновременно директором одесской компании», — пишет 
ресурс. Напомним, год назад радио «Люкс ФМ» начало вещание в Казахстане. Радиостанция 
первой из всех украинских стала доступна за границей. 

Читать полностью >>> 
По материалам mediasat.info 

 
Компания "Наше радио" сменит  

владельца 
17.11.2020 

Радиохолдинг "ТАВР-медиа", весной текущего года получивший 
контроль над ООО "Катапульта" (владеет 100% ОАО "Наше Радио"), может 
продать компанию бывшему народному депутату Виктору Павленко. 

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Павленко планирует приобрести 100% простых 
именных акций ОАО "Наше Радио" (Киев), номинальная стоимость которых составляет 70 
тыс. грн, передает Интерфакс-Украина. Согласно информации на сайте Верховной Рады, 
Павленко также являлся главой наблюдательного совета ЗАО "Таврийские игры", 
занимающегося организацией концертных мероприятий. Согласно Единому госреестру 
юридических лиц и физлиц-предпринимателей, на данный момент конечным 
бенефициаром ООО "Катапульта" является финансовый директор "ТАВР-медиа" Инна 
Черкашина. Ранее радиостанция "Наше радио" входила в медиахолдинг UMH украинского 
олигарха Сергея Курченко. По данным СМИ, "Тавр Медиа" приобрела радиостанцию "Наше 
радио" весной 2020 года за $3,8 млн у Александра Карташова. Радиохолдинг "ТАВР Медиа" 
является одним из крупнейших в Украине. В него входят радиостанции "Хит FM", "Русское 
радио Украина", "Кiss FM", "Радио Рокс", "Мелодия FM", Relax и "Наше Радио". Согласно 
информации радиохолдинга, доля TAVR Media среди радиогрупп на рынке Украины – 
35,07%. По данным Единого госреестра физических- и юрлиц-предпринимателей, 
бенефициарным собственником "ТАВР Медиа" выступает Ольга Матвеева. По последним 
данным, среди собственников компании также Виктор и Ольга Пинчуки, а также 
основатель компании "Таврийские игры", экс-депутат Николай Баграев. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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АМКУ дозволив Dragon Capital викупити акції  

компанії-власника двох фінвидань 
23.11.2020 

Антимонопольний комітет дозволив інвестиційній компанії Dragon 
Capital викупити понад 50% акцій Treeum Holdings Limited, що володіє 
порталами Finance.ua та Minfin.com.ua. Про це повідомляє сайт АМКУ. 

"Надано дозвіл компанії компанії "Dragon Capital Investments Limited" (м. Нікосія, 
Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії "Treeum Holdings Limited" (м. Ларнака, 
Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 
управління компанії", - йдеться у рішення Антимонопольного комітету від 23 листопада. 
Treeum Holdings Limited - українська онлайн-платформа, що забезпечує роботу порталів 
фінансового сектору. Серед них - Finance.ua, Minfin.com.ua, Finline та Bank Online, що 
фокусуються на статистиці та аналітиці сегменту.  Dragon Capital - одна з найбільших 
інвестиційних компаній України, заснована Томашем Фіалою у 2000 році у Києві. Компанія 
займається інвестиційно-банківськими та брокерськими послугами. 

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

 
З 27 листопада група 1+1 media закриває  

інтернет-видання «Телекритика» 
26.11.2020 

Останнім днем роботи видання «Телекритика» стане 26 листопада 
2020 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби групи, передає 
служба новин порталу broadcast.net.ua 

«Телекритика» — нішеве інтернет-видання про українську медіасферу, орієнтоване 
переважно на професійне середовище. Заснований у 2001 р., проєкт кілька разів змінював 
формат та форму донесення контенту відповідно до потреб медіаринку та очікувань 
аудиторії. На медіаринку «Телекритика» відрізнялася від інших видань тим, що журналісти 
видання не тільки відстежували події та тенденції в українській медіасфері, а й професійно 
оцінювали телемовлення і кінобізнес, що стрімко розвивається, в Україні та світі. Також 
багато уваги приділялося питанням державного регулювання телебачення, 
журналістським стандартам і свободі слова, діджитал-простору, ситуації з піратством і 
авторськими правами творців ТБ- і кіноконтенту зокрема. Такий підхід дозволяв 
«Телекритиці» довгий час демонструвати суттєві досягнення у своїй ніші та поступово 
скорочувати витрати на підтримку видання. Проте з огляду на збитки, завдані світовою 
коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група 1+1 media прийняла рішення 
припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів. 
«Якщо розглядати медіа як бізнес, потрібно жорстко коригувати бізнес-стратегії, щоб і 
надалі утримувати лідерські позиції на ринку та мати фінансові можливості розвивати 
ключові проєкти. Зокрема, наша актуальна стратегія полягає у розвитку та продовженні 
інвестицій лише в ті проєкти, що мають високий потенціал вийти на самоокупність та 
стати прибутковими. Шкода це констатувати, проте через низку об’єктивних причин 
«Телекритика» не змогла увійти до такого списку. Ми щиро дякуємо команді видання за 
сумлінну працю, а також чесність та принциповість, завдяки якій видання користувалося 
авторитетом і серед читачів, і серед колег по медіаринку. Задачі, які були поставлені перед 
командою, були виконані у повному обсязі», — говорить Ярослав Пахольчук, генеральний 
директор 1+1 media. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами broadcast.net.ua 
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Recycling Solutions щорічно реалізує 2,2 млн т  
відходів промисловості 

11.11.2020 

Генеральний директор Recycling Solutions Дмитро Ануфрієв розповів, 
що потрібно робити Україні, аби прискорити перехід до циклічної моделі 
економіки. GMK Center публікує тези його виступу: 

«Ми дивимось на циклічну економіку з практичного погляду – як на ту модель, коли 
використовувані ресурси та їх залишки не розглядаються як відходи й не потрапляють на 
звалища, а максимально використовуються в наступному циклі: або в тому самому 
виробництві, або в переробленому вигляді в інших галузях економіки. В Україні цей тренд 
набирає обертів, хоча зараз поки що дуже слабко представлений. Основну медійну увагу 
досі привертають побутові відході. Це не дивно, бо ми їх бачимо кожний день у нашому 
житті у вигляді сміття на вулиці чи звалищ. Однак побутові відходи – це лише 3,5% 
загальної кількості відходів, що утворюються в Україні. Понад 300 млн т на рік становлять 
промислові відходи, сконцентровані в промислових регіонах. В розвинених країнах процес 
переробки відходів продовжується. Європейська комісія ухвалила план дій щодо циклічної 
економіки, який передбачає не лише скорочення викидів, а й створення робочих місць та 
збільшення ВВП Євросоюзу на приблизно 0,5%. А це чимало. В Україні ми теж бачимо 
перспективи для розвитку переробки відходів. Наша компанія існує вже вісім років і за цей 
час вона побачила й реалізувала кілька подібних можливостей. Ми працюємо з  
гірничовидобувною галуззю, металургію, коксохімією, сільським господарством. З відходів 
і побічних продуктів цих галузей ми виробляємо, наприклад, будівельні матеріали та 
мінерали для інфраструктури, що заміняють здебільшого класичні матеріали, такі як 
вапняк, граніт, пісок для дорожнього будівництва, виробництва цементу та бетону й сухих 
будівельних сумішей. Таких матеріалів ми щорічно реалізуємо понад 2 млн т, або 
еквівалент 1,7 млн кубометрів відвалів, які б іншому випадку утворилися в промислових 
регіонах. Ці продукти не лише продаються в Україні, а й експортуються до більш ніж 20 
країн світу. Крім будівельних матеріалів, ми реалізуємо технічні й рідкісні чисті гази з 
відходів виробництва кисню на металургійних комбінатах. Виробляємо добрива з побічних 
продуктів коксохімії (сульфат амонію – це азотне добриво). Нещодавно почали виробляти 
електроенергію та тепло з газоподібних відходів вугільних шахт разом з ДТЕК. І зараз 
будуємо разом з партнерами завод, який вироблятиме протеїнові добавки та тваринні 
жири з відходів тваринництва. Ми присутні у більш ніж десяти українських містах, де в нас 
є виробничі потужності та майданчики». ... 

Читати повністю >>> 
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