
 

 

 
Інфляція виходить з-під контролю: чому зростають ціни  

та коли це закінчиться 
06.04.2021 

З початку 2021 р. інфляція в Україні вийшла з-під контролю. Ціни, 
особливо на деякі продукти харчування, щомісяця зростають на 6-7%. 
Економісти попереджають, що така тенденція триватиме щонайменше 
кілька місяців. 

 
Хто стимулює попит на продукти, як реагують ціни на антикризові 

заходи та коли вони перестануть шокувати українців? 
 
Імпорт інфляції. Попри коронакризу і спричинене нею падіння економіки, 2020 рік 

можна назвати успішним – принаймні з точки зору цінової стабільності. За підсумками року 
інфляція становила 5% – саме таку мету ставив Національний банк. Ціни у 2020 році 
зростали лише на непродовольчі товари внаслідок різкого підвищення попиту з боку 
населення і на короткому відрізку часу. З очевидних прикладів – маски та антисептики, але 
не продукти харчування. Про те, що у 2021 р. виконати план з утримання інфляції на рівні 
6% навряд чи вдасться, стало зрозуміло на початку року. Уже в січні ціни зросли на 6% 
порівняно з аналогічним місяцем 2020 р. У лютому виявилося, що це лише початок: 
інфляція пришвидшилася до 7,5%. Це теж не межа, попереджають економісти. Найбільше 
на кінцевий показник інфляції в Україні впливає динаміка цін на продукти харчування. Їх 
частка в споживчому кошику, на підставі якого Держстат розраховує рівень інфляції (до 
нього входять 328 товарів та послуг), становить 42%. Саме на продукти харчування 
останнім часом активно зростають ціни. Лише за лютий соняшникова олія подорожчала на 
7,6%, овочі – на 6,3%, цукор – на 5,5%, свідчать дані Держстату. Незважаючи на зафіксоване 
в лютому зниження цін на курячі яйця на 0,2%, їх вартість у річному вимірі (лютий 2020 р. 
до лютого 2021р.) зросла на 84,5%. Підвищення вартості продукції її виробники та продавці 
пояснюють переважно низькими минулорічними показниками врожайності. Наприклад, 
виробництво цукру в Україні у 2020 році скоротилося майже на чверть (на 22,3%) через 
поганий урожай цукрових буряків та їх нижчу, ніж зазвичай, цукристість. "Цукрові заводи 
почали роботу на три тижні пізніше порівняно з минулим роком. Причиною стала посуха в 
більшості регіонів, що ускладнило збирання врожаю", – пояснює аналітик асоціації 
"Укрцукор" Назар Михайловин. Ціни на олію в Україні реагують на зростання вартості 
цього продукту у світі на тлі поганого врожаю соєвих бобів у Латинській Америці, страйків 
в Аргентині та підвищеного попиту в Китаї та Індії. Ситуація із зростанням цін на 
сільськогосподарську продукцію не унікальна для України. Інфляційні процеси почали 
розгортатися в багатьох куточках планети. У Туреччині вони стали причиною скандалу: 
президент країни Таїп Ердоган звільнив голову Центрального банку за те, що той надто 
сильно підвищив облікову ставку, аби стримати знецінення турецької ліри. Зростання 
інфляції у світі відбувається ще й на тлі прогнозів про початок нового сировинного 
суперциклу. Одним з драйверів інфляції є зростання цін на зерно, нафту і метали. Ріст цін на 
сільськогосподарські товари – добра новина для України, яка входить до переліку 
найбільших експортерів агропромислової продукції. Однак не для пересічних українців. 
Хоча Україна виробляє більш ніж достатньо агропродукції для внутрішніх потреб, 
зростання цін на зовнішніх ринках миттєво позначається на вартості товарів для українців. 
Спроби обмежити вплив зовнішнього ринку на внутрішні ціни лише погіршить ситуацію. 
Якщо влада штучно обмежить ціни, то виробники відправлять більшість продукції на 
експорт, і українцям доведеться споживати імпортні продукти за ще вищими цінами. Якщо 
обмежити експорт, то ціни на вітчизняні продукти, можливо, знизяться, однак зростуть на 
всі імпортні товари. Через скорочення експорту зменшаться валютні надходження і 
зростатиме курс долара щодо гривні. 

 
Чому зростають світові ціни. Перша причина – погані врожаї. Минулий рік був 

маловрожайним не лише для українських аграріїв, а й для більшості великих експортерів. 
Несприятливі погодні умови та порушені ланцюжки постачання товарів у світі через 
пандемію коронавірусу вдарили по пропозиції зерна. Обмежувало пропозицію і те, що Росія 
для стримування росту цін на зерно та борошно на внутрішньому ринку почала 
обмежувати їх експорт. Це при тому, що у 2020 році в країні зафіксували рекордний за всю 
історію врожай зерна. Ціни на цукор зростають через падіння врожайності цукрових 
буряків у Європі. Хоча ця культура стала привабливою з точки зору вирощування, це не 
спричинило ажіотажу серед фермерів. Навпаки – фермери з країн ЄС планують скорочувати 
бурякові площі. Друга причина – зростання попиту на сільськогосподарські товари з боку 
Китаю. "Китай бореться з африканським свинячим грипом, який знищив свинарство 
країни. Це суттєво впливало на світовий ринок м'яса. Наразі Китай активно відбудовує своє 
свинарство, що спричиняє зростання імпорту зерна. Китай став великим споживачем 
кукурудзи. Він імпортує її в таких обсягах, які ніхто раніше не міг передбачити", – зазначив 
старший економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Абдулреза 
Аббассіан. Третя причина – посткарантинне відновлення світової економіки. Успішний 
початок вакцинації в розвинених країнах, зокрема у США, дає позитивний сигнал ринкам, 
що попит невдовзі відновиться. Це стимулює ріст цін на зерно. Крім того, новини про 
відновлення економіки, особливо китайської, стимулюють ріст цін на нафту, сталь та інші 
сировинні товари, а дорожча нафта – це більші витрати на транспортування товарів. 
Протягом трьох місяців 2021 р. вартість бочки нафти марки Brent зростала з 53 дол до 70 
дол. На початку квітня ціна опустилася до 62 дол за бар. Високі ціни на нафту впливають і 
на українську інфляцію. За даними Держстату, за перші два місяці 2021 року пально-
мастильні матеріали подорожчали майже на 10%. Ще суттєвіше на інфляцію впливає 
вартість газу. У лютому ціни на блакитне паливо були на 44,6% вищими, ніж рік тому. Хоча 
тут слід враховувати ефект низької бази порівняння: на початку 2020 р. ціни на газ у Європі 
були рекордно низькими на тлі аномально теплої зими та високих запасів у сховищах. 

 
 

 

 
Грошова емісія. У 2021 році на ціни у світі тисне не лише відновлення економік та 

споживчого попиту. Вагому роль відіграли програми кількісного пом’якшення. Простіше 
кажучи, світ поступово починає відчувати наслідки масштабного друку грошей. Лише у 
США протягом останнього року впровадили три програми економічних стимулів, загальна 
вартість яких сягнула $5 трлн. Більшість коштів на реалізацію програм уряд США позичав у 
центрального банку. Тобто відбувалася емісія долара. Крім того, Федеральна резервна 
система США викуповувала цінні папери приватних компаній на фондовому ринку. 
Перенасиченість ринків грошима при незмінних обсягах виробництва та споживання 
призводить до росту цін. "Програми економічних стимулів США та інших розвинених країн 
впливають на інфляцію в Україні непрямо. З одного боку, ці програми стали каталізатором 
зростання цін на сировинні товари у світі, зокрема на продовольство, що транслюється на 
ціни вітчизняної продукції. З іншого боку, ці програми стимулюють надходження валюти в 
Україну за торговими і фінансовими каналами, що зумовлює стабільність курсу гривні", – 
каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук. 
Інвестори розуміють, що рано чи пізно друк грошей вплине на інфляцію. Хоча поки що 
цього не відбувається, а інфляція в США у лютому становила лише 1,67%, негативні 
очікування призводять до росту дохідності запозичень американського уряду. Наслідком 
цього може стати відплив інвестицій з країн, що розвиваються, попереджають в МВФ. Для 
України це погана новина, бо до сировинних чинників інфляції у такому разі додасться 
чинник девальвації гривні. Тобто дорожчатимуть не лише продукти харчування та бензин, 
а й увесь імпорт. Наразі інвестиції нерезидентів в облігації українського уряду є одним з 
ключових факторів, що впливають на курс гривні. З початку 2021 року іноземці вклали у 
держборг України близько 20 млрд грн, що дозволило національній валюті зміцнитися з 
28,4 грн за дол у січні до 27,7 грн за дол в кінці березня. З друком грошей граються не лише 
США. В Україні теж активно обговорюють "друкарський верстат", особливо в період 
гострого дефіциту грошей у бюджеті. Насправді ж обсяги грошової емісії скромні і навряд 
чи суттєво вплинуть на інфляцію. За даними НБУ, з початку 2021 року обсяг грошової бази 
збільшився на 21 млрд грн або на 3,5%. Для порівняння: за весь 2020 рік грошова база 
зросла на 132 млрд грн. "Емісія, яку зробив НБУ наприкінці 2020 р., була нейтралізована 
приходом нерезидентів. Ту гривню, яку надрукував НБУ, викупили нерезиденти, 
інвестуючи у гривневі ОВДП, тому й ефекту для інфляції від друку гривні не було", – 
пояснив виконавчий директор аналітичної організації "CASE-Україна" Дмитро Боярчук. 
Сильніше на ціни тисне підвищення мінімальної зарплати. З початку 2021 року вона зросла 
на 20% або на 1 тис грн. Це позначилося на доходах працівників бюджетної сфери та 
частини пенсіонерів, збільшивши їх платоспроможний попит. Додаткові кошти від 
зростання соціальних стандартів ідуть на купівлю товарів першої необхідності, що 
підвищує попит на продукти і, відповідно, ціни на споживчому ринку. 

 
Наслідки для економіки. Інфляцію називають податком, від якого неможливо 

ухилитися. Найбільше страждають від неї люди з низьким рівнем доходів, адже, на відміну 
від багатших, вони витрачають більшість коштів на їжу. Отже, зростання цін призведе до 
проблем із забезпеченням громадянами базових потреб. Хоча помірні та стабільні темпи 
інфляції навіть корисні для економіки. Вони стимулюють людей інвестувати свої 
заощадження, а компанії – активніше нарощувати прибутки, удосконалюючи виробництво. 
В Україні таким помірним і корисним темпом інфляції визнано 5% +/-1 відсотковий пункт 
за рік. Досягнення цього темпу зростання цін – ціль НБУ. Коли інфляція переходить ці межі, 
регулятор підвищує облікову ставку, тобто збільшує вартість грошей для економіки. Ріст 
облікової ставки призводить до зростання вартості депозитів та кредитів. Цикл зростання 
облікової ставки в Україні почався 4 березня і, швидше за все, триватиме. Це хороша новина 
для українців, адже зростання цін буде потроху гальмуватися, але погана новина для влади. 
Зростання облікової ставки впливатиме на вартість державних запозичень, яких цьогоріч 
мають здійснити на 700 млрд грн. Та й обіцяні президентом доступна іпотека та кредити 
бізнесу, схоже, доведеться відкласти. Крім того, зростання ставок за кредитами та 
зменшення кредитування може уповільнити економічне зростання. Споживчий попит 
завжди був серед драйверів зростання економіки, тож його придушення може нашкодити 
післякарантинному відновленню. Хоча, за розрахунками аналітиків ICU, вплив підвищення 
облікової ставки на зростання ВВП цьогоріч буде "у межах статистичної похибки". 

 
Коли ціни заспокояться. Відповідно до прогнозу НБУ, інфляція в Україні за 

підсумками 2021 р. має становити 7%. В окремі місяці НБУ очікував річну інфляцію на рівні 
8,4%. Однак регулятор може переглянути свої прогнози вже у квітні, адже ціни зростають 
набагато швидше, ніж очікувалося. Більшість опитаних ЕП аналітиків сходяться на думці, 
що рівень річної інфляції зростатиме до літа, а в другій половині 2021 р. ціни поступово 
вгамуються. Перш за все, це стосується продуктів. "Імовірно, у середині року інфляція сягне 
локального піку 8-9% у річному вимірі і надалі поступово знижуватиметься. Зокрема – 
через надходження на ринки нового врожаю та корегування донизу глобальних цін", – 
вважає Ніколайчук. Крім того, на інфляцію впливатимуть коливання курсу валют. Високі 
ціни на аграрну продукцію у світі не лише штовхають догори ціни на продукти в 
українських супермаркетах, а й збільшують валютну виручку аграрних експортерів. "Ціни 
на деякі товари нашого експорту зросли на 60-70% відносно показників 2020 р. Це означає, 
що тиск пропозиції валюти зростатиме, а це сприятиме ревальвації гривні. Ми очікуємо, що 
всередині року курс може зміцнитися до 27 грн за долар. Звісно, від глибини ревальвації 
багато в чому залежатиме й інфляція", – вважає директор департаменту ризик-
менеджменту Акордбанку Микола Войтків. Наразі малоймовірно, що ціни вдасться 
вгамувати вже у 2021 р. Швидше за все, інфляція повернеться до прийнятних для України 
4-6% лише у 2022 році, вважають економісти. 
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Підстав для розпуску Верховної Ради України немає, -  
Дмитро Разумков 

29.04.2021 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить 
законних підстав для розпуску Парламенту. Зокрема, він 
прокоментував можливість дострокового припинення повноважень 
народних депутатів через відсутність засідань впродовж 30 днів. 

Дмитро Разумков підкреслив, що питання розпуску Верховної Ради слід розглядати 
відповідно до Конституції України та висновків Конституційного Суду. “У 2004 році було 
рішення Конституційного суду (N11-рп/2004 від 19.05.2004), де чітко визначено - якщо 
Парламент не збирається 30 днів на заплановані засідання, це може бути підставою для 
його розпуску”, - сказав Голова Верховної Ради. Голова Парламенту наголосив, що за весь 
час роботи Верховної Ради України IX скликання не було жодного випадку, щоб Парламент 
не зміг зібратися на заплановані засідання, а отже, причин для дострокового припинення 
його повноважень немає. “Я не бачу підстав для розпуску Верховної Ради. І навряд чи можна 
йти врозріз із рішеннями КСУ”, - відзначив Дмитро Разумков. Відзначити, будуючи 
ефективний діалог з бізнесом, влада зможе вирішити багато важливих для держави 
питань. Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з 
представниками правління Європейської Бізнес Асоціації. “У Верховній Раді створено 
спеціальну комісію, мета якої - допомогти бізнесу. Ми маємо вже конкретні позитивні 
приклади їхньої діяльності. Я впевнений, лише рухаючись спільно в постійному діалозі, ми 
зможемо вирішити багато важливих для країни питань”, - зауважив Голова Парламенту. Під 
час заходу учасники обговорили низку законопроектів, зокрема, у сфері економіки, 
податкової політики, енергетики, екології, охорони здоров’я та аграрні питання. Дмитро 
Разумков зазначив, що наслідки пандемії коронавірусу завдали відчутного удару не лише 
здоров’ю та життю громадян, а й економіці нашої держави. “З одного боку, криза - це 
проблема, з іншого - вона може бути полем для розвитку. У світі це демонстрували 
неодноразово. Сподіваюся, Україна зможе піти саме таким шляхом”, - наголосив він.  Голова 
Парламенту подякував представникам бізнесу, які активно долучилися до боротьби з 
коронавірусом на перших етапах пандемії. “Треба віддати належне бізнесу, який особливо 
на початку пандемії багато допомагав  лікарям, українському народу”, - відзначив Дмитро 
Разумков. Разом з тим, за словами Голови Верховної Ради, бізнесу важливо мати  “рівні 
правила гри”, єдині права та відносини у судах, а також довгострокові зрозумілі правила 
оподаткування. “Багато що залежить від тих законів, які ухвалюються або не ухвалюються в 
Парламенті. Нам також важливо мати зворотній зв’язок від бізнесу. В свою чергу, держава  
має побачити результат у вигляді сплачених податків, створених робочих місць та 
залучених інвестицій”, - підкреслив він. Крім того, у ході зустрічі сторони обговорили 
питання щодо реформування  України. “Ми розуміємо, які реформи потрібні державі, і 
будемо рухатися в цьому напрямі. Частіше за все це бачення співпадає з позицією наших 
іноземних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду. Є дискусійні питання. Але в 
цілому бачення необхідності змін - очевидне”, - зазначив Дмитро Разумков. У заході також 
взяли участь Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило 
Гетманцев, Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, Голова 
Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло 
Радуцький, Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій 
Герус, Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег 
Бондаренко,  Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики  Микола Сольський 
та  Голова ТСК  з питань захисту прав інвесторів, заступниця Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко. Нагадаємо, Україна 
зосереджена на подоланні економічних наслідків, спричинених пандемією коронавірусу, та 
цінує кожного інвестора. Про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під 
час зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні. “Майже всі 
держави світу зосереджені на збереженні того, що в них є в економічному плані, а також на 
залученні додаткових ресурсів, додаткових інвесторів до своїх держав. Україна так само  
буде йти цим шляхом. Ми цінуємо кожного інвестора, який приходить до України”, - сказав 
Дмитро Разумков. Він додав, що інвестиції сприяють створенню робочих місць та 
допомагають долати виклики, які стоять перед державою. За словами Голови Парламенту, 
Верховна Рада в умовах COVID-19 розглянула низку законопроектів, пов'язаних з 
підтримкою бізнесу. Зокрема, нещодавно був ухвалений Закон «Про державну підтримку 
інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», на розгляді перебувають законопроекти 
щодо діяльності індустріальних парків. Він зазначив, що для подолання економічних 
наслідків пандемії в Україні має бути спільна робота на рівні як центральної, так і місцевої 
влади, а також співпраця з представниками бізнесу. “Саме бізнес сплачує податки, 
наповнює бюджет і допомагає пройти ті випробування, які сьогодні є перед нами. Держава 
повинна допомагати бізнесу, створювати такі умови, щоб бізнес розвивався. І закордонні 
інвестори, яких ви сьогодні представляєте, і місцевий бізнес”, - заявив Голова Парламенту. 
Дмитро Разумков наголосив, що для залучення інвесторів ключовим є передбачуване 
податкове законодавство та забезпечення верховенства права в державі. “Зі свого боку ми 
будемо в цьому питанні рухатися, зокрема, і завдяки конструктивному діалогу на рівні 
комітетів”, - додав він. Разом із тим, Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що Парламент 
активно працює над законодавством, спрямованим на детінізацію економіки. Одним із 
ключових питань є законопроект, що передбачає податкову амністію. Президент 
Американської торгівельної палати Андрій Гундер подякував за зустріч та діалог між 
представниками бізнесу та Верховною Радою. “Наступного року виповниться 30 років, як 
Американська торгова палата працює в Україні. Українська Палата - найбільша з усіх в 
Європі. Ми завжди раді діалогу, і відкритості парламентарів. Ми - як голос бізнесу. Компанії, 
які повірили в Україну, є амбасадорами, які розповідають іншим, що відбувається в Україні”, 
- зазначив Андрій Гундер. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ 
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Росія тисне не перший рік, ми  
сприймаємо це спокійно 

27.04.2021 

Президент України Володимир Зеленський вважає за доцільне 
залучення до мирних перемовин інших держав, адже це може 
сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі. 

 

«Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат 
з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони 
потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я 
вважаю, що це правильне рішення», – сказав Глава держави, перебуваючи з робочою 
поїздкою на Херсонщині. Також Президент укотре висловився за модернізацію та 
оновлення Мінського переговорного процесу. «Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути 
гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що декілька 
пунктів повинні бути оновлені», – зазначив він. Глава держави зауважив, що наразі в межах 
Мінського формату активно проходять перемовини, зокрема в робочих групах 
Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату. 
«Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони 
наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать 
цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять», – зазначив 
Володимир Зеленський. Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному 
кордоні України, то, за словами Президента, Росія не перший рік вдається до тиску. Але 
Україна сприймає це спокійно. «Ми постійно повинні бути готові», – додав він. За словами 
Глави держави, спільні зусилля України, європейських країн та США стосовно Росії 
створили можливості для деескалації. «Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські 
війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з 
Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію», – зауважив Президент. 
Відзначимо, Президент України Володимир Зеленський закликає до модернізації Мінських 
домовленостей, досягнутих у 2015 році з метою встановлення миру на Донбасі, а також 
виступає за посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту. Про 
це Глава Української держави розповів у інтерв’ю британській газеті Financial Times. 
Володимир Зеленський звертається до західних країн за підтримкою змін до так званої 
угоди «Мінськ-2», реалізація якої наразі заблокована. «Зараз я беру участь у процесі, який 
розпочався ще до мого президентства. Мінський процес сьогодні повинен бути більш 
гнучким. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого», – сказав Президент 
України. Нещодавно Росія зосередила біля східних кордонів України та в окупованому 
Криму угруповання чисельністю близько 110 тисяч військових, чим викликала 
занепокоєння української влади та західних партнерів. Тому часткове відведення 
російських військ від українських кордонів Володимир Зеленський назвав «маленькою 
перемогою» Києва та його союзників. За його словами, це був «крок від емоцій до 
прагматичного вирішення ситуації на Донбасі». Водночас Глава Української держави 
наголосив, що ситуація залишається небезпечною. «Існує постійна загроза, тому що в нас 
іде війна на Донбасі, а російська армія, ми всі це знаємо, є дуже потужною. А ми постійно її 
маємо на наших кордонах. І цей конкретний випадок – це випадок психологічного тиску. Ми 
готові до неприємних сюрпризів. Ми намагатимемось їх уникати. Наші військові дуже 
сильні, ми готові стримувати будь-яку загрозу агресії», – сказав Президент України в 
інтерв’ю. З огляду на те, що домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі, 
досягнуті в липні 2020 року, були порушені на початку цього року, а переговори в 
Нормандському форматі не дають бажаного результату, Президент України запропонував 
змінити дипломатичний підхід і посилити роль Сполучених Штатів Америки в мирному 
процесі. «Є два варіанти: ми можемо змінити Мінський формат, відкоригувати його. Або ми 
можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Тому що ми щодня 
втрачаємо людей», – наголосив Глава Української держави. Він закликав розширити 
Нормандський формат, долучивши до переговорів не тільки США, але й Велику Британію та 
Канаду. Володимир Зеленський також привітав перспективу зустрічі Президента Росії 
Володимира Путіна та Президента США Джо Байдена. «Я впевнений, що вони не можуть 
вийти після зустрічі з порожніми руками, тому що якщо зустріч відбудеться, якийсь 
результат буде, хоч і невеликий», – зауважив Президент України. Він наголосив, що також 
домагатиметься зустрічі з Володимиром Путіним, додавши, що «нас не хвилює місце 
проведення, нас хвилює зміст». Водночас Володимир Зеленський не погодився б на вимогу 
російського Президента провести переговори спочатку з представниками окупованих 
територій Донецької та Луганської областей: «Я не маю наміру розмовляти з терористами. 
Це просто неможливо для мене в моєму становищі». 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами прес-служби Офісу Президента 
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Інвестиції, експорт, приватизація: Шмигаль розповів  
про останні події в економіці 

17.04.2021 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки важливих 
подій в економіці тижня, серед яких назвав нові інвестиційні 
проєкти, зростання експорту, транспортний хаб в Ужгороді та 
приватизацію АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». 

«Міністерство економіки та «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписали меморандум 
щодо реалізації нових інвестиційних проектів на 1 млрд доларів. Мова йде про нові проекти 
з екомодернізації та розвитку виробництва. Нова інвестиційна програма «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» «Сталевий мільярд» зосередиться на зниженні впливу виробництва на 
довкілля, сталому розвитку підприємства та впровадженні принципів циркулярної 
економіки: ощадливого та повторного використання ресурсів і переробки відходів 
виробництва», - написав Прем’єр-міністр на сторінці у Фейсбуці. Він зауважив, що цей 
меморандум став можливим завдяки ініційованому Президентом закону щодо державної 
підтримки інвестпроєктів зі значними інвестиціями. Також Прем’єр-міністр нагадав, що на 
цьому тижні провели переговори з Керуючим директором Світового банку Акселем фон 
Тротсенбургом. «Обговорили реалізацію нового проєкту Світового банку «Екстрене 
реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». В рамках цієї програми передбачається 
виділення нашій країні 90 млн доларів на боротьбу з пандемією. Частина цих коштів також 
може бути направлена на закупівлю додаткових партій вакцини», - повідомив прем'єр. 
Глава уряду додав, що, за даними Держстату, експорт товарів з України за січень-лютий 
2021 року становив 8,5 млрд дол., що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 
Найбільше товарів за перші 2 місяці цього року Україна експортувала до Китаю (на 1,1 млрд 
дол.; +44%% до 2020 року), Польщі (на 648 млн дол.; +20,0%) та Туреччини (на 552 млн 
дол.; на +18%). Ми продовжуємо підтримку експорту та розширюємо ринки збуту для 
українського бізнесу. Ще однією з помітних подій Шмигаль вважає виділення парламентом 
майже 7 млрд грн на фінансування відновленого Мінагрополітики. За його словами, 
більшість цих коштів - 4,5 млрд грн - піде на реалізацію бюджетної програми «Фінансова 
підтримка сільгоспвиробників». Серед ключових реформ та завдань, які також стоять перед 
міністерством на 2021 рік, – це запуск ринку землі з 1 липня, а також реалізації пілотних 
проектів будівництва зрошувальних систем у південних областях. Прем’єр зазначив також, 
що було затверджено розпорядження про відновлення залізничної колії європейського 
стандарту від Чопа до Ужгорода. Реалізація проєкту дозволить створити в Ужгороді 
транспортний хаб для пересадки з пасажирських поїздів України на поїзди до Європи. «Така 
колія на Закарпатті була демонтована в 1991 році, а тому дуже символічно, що на 
тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення, і Україна стане ближчою до 
Європи в прямому сенсі цього слова», - підкреслив Шмигаль. Глава уряду додав, що радник 
із приватизації АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) визначив і запропонував 
стартову ціну для приватизаційного аукціону – 3,7 млрд грн. Ціна сформована за 
результатами комплексного аудиту підприємства. Попередню зацікавленість у 
приватизаційному аукціоні вже висловили понад 10 компаній. «Ми очікуємо, що 
проведення прозорого конкурсу дозволить збільшити стартову ціну. Загалом в цьому році 
уряд очікує отримати від приватизації більше 10 млрд грн. «Велика приватизація» - це 
ефективний проект для збільшення інвестицій, створення нових робочих місць та 
зменшення ролі держави в економіці», - акцентував Прем’єр-міністр.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Уряд пропонує внести зміни в законодавство  

про ЦОВВ та Кабінет Міністрів 
28.04.2021 

На засіданні Кабінету Міністрів підтримано проект Закону України 
“Про внесення змін до Законів України “Про центральні органи 
виконавчої влади” та “Про Кабінет Міністрів України”. 

Даний законопроект розроблено на виконання Стратегії реформування державного 
управління на період до 2021 року, плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік та пункту 27 
Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік з метою вдосконалення 
організації і порядку функціонування Кабінету Міністрів та центральних органів 
виконавчої влади, підвищення ефективності їх діяльності, посилення ролі міністерств у 
процесі формування державної політики. На сьогодні міністерства ще не стали єдиними 
центрами формування політики, оскільки інші центральні органи виконавчої влади 
продовжують здійснювати нормотворчу діяльність. Водночас європейська практика 
державного управління розмежовує функції розроблення та реалізації політики. У разі коли 
обидві функції виконуються одним органом, створюється потенційний конфлікт інтересів, 
оскільки політика може бути сформована для відображення інтересів органу, що її 
впроваджує. Звичайно, центральні органи виконавчої влади мають бути залучені до 
процесу розроблення політики, однак функції розробників проектів актів законодавства  
повинні виконувати міністерства. Також існує потреба у перегляді чинної процедури 
утворення та припинення центральних органів виконавчої влади. Зокрема, у разі 
припинення центральних органів виконавчої влади через відсутність чітко визначеного 
механізму правонаступництва виникають проблемні питання, пов’язані з передачею 
майнових зобов’язань органу, що припиняється, а також забезпеченням належного 
виконання функцій, що передаються іншому органу. Як наслідок, порушується принцип 
безперервності здійснення владних повноважень, що негативно впливає на ефективність 
діяльності Уряду. Серед основних новел законопроекту слід відзначити такі: встановлення 
Кабінетом Міністрів вимог до змісту та структури положення про міністерство та 
положення про інший центральний орган виконавчої влади; надання Уряду повноваження 
визначати інше (крім міста Києва) місцезнаходження міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади; удосконалення процедури утворення та припинення 
центральних органів виконавчої влади; закріплення уніфікованої структури апарату 
міністерства; зосередження функцій з розроблення проектів актів законодавства у 
міністерствах (ЦОВВ, які здійснюють правоохоронні функції та/або здійснюють 
нормотворчі повноваження відповідно до закону, продовжують виконувати функцію 
розробника проектів актів); уточнення сфер компетенції та основних напрямів діяльності 
Кабінету Міністрів; надання Уряду повноважень визначати окремим рішенням граничну 
кількість заступників керівників ЦОВВ; визначення основних засад організації діяльності 
урядових комітетів; Прем’єр-міністр звільняється з посади так само як усі члени Уряду – з 
початку роботи новосформованим Урядом; посилення ролі Секретаріату Кабінету Міністрів 
у координації процесу стратегічного планування діяльності Уряду та забезпеченні 
підвищення якості урядових рішень. 
 

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

Читайте також: Уряд опублікував 
постанову про відкриті дані >>> 

 
 
 
 

 
 МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА 

 
Мінсоцполітики: Від стратегії подолання бідності  

до стратегії людського розвитку 
08.04.2021 

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко взяв 
участь у слуханнях на тему: «Про стан виконання Стратегії подолання 
бідності», які відбулись в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів. 

Мета проведення слухань - аналіз результатів реалізації Стратегії подолання 
бідності, затвердженої Урядом у березні 2016 року, та напрацювання пропозицій до 
проекту нового документу. Заступник Міністра наголосив, що Уряд розглядає боротьбу з 
бідністю та підвищення рівня життя як основну стратегічну ціль при здійсненні будь-яких 
реформ в Україні. Він зауважив, що підведення підсумків реалізації Стратегії подолання 
бідності відбувається у складній ситуації, що пов’язана з епідемією, спричиненою гострою 
респіраторною хворобою COVID-19. І хоча за період реалізації Стратегії рівень бідності за 
критеріями доходів людей зменшився в Україні майже вдвічі, він залишається високим і 
пандемія вплинула на нього негативно. При цьому, експерти Світового банку в 
економічному огляді для регіону Європи та Центральної Азії очікують, що вплив COVID-19 
на рівень бідності в Україні буде відносно помірним. Зокрема, вони прогнозують, що рівень 
бідності на основі міжнародної межі бідності зі споживанням на душу населення менш ніж 
5,5 доларів США на день збільшиться лише на 0,5 відсотка до 3% у 2020 році, оскільки 
збільшення пенсій та зарплат допомогло частково компенсувати зменшення рівня 
зайнятості. «Це третій стратегічний документ, який реалізовувався з 2016 року до 2020 
року. У 2020 році було передбачено 135 заходів, 113 з них виконано, 22 - в процесі 
виконання», - зазначив Віталій Музиченко. Він поінформував учасників слухань про 
результати реалізації Стратегії за напрямами: зростання доходів, пенсійне забезпечення, 
забезпечення адресності соціальної допомоги, доступу населення до соціальних послуг і 
інфраструктури, мінімізація бідності соціально вразливих верств населення, соціальний 
захист дітей тощо. Участь у заході взяли народні депутати, представники центральних 
органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сторін 
соціального діалогу, громадських організацій, наукових установ, засобів масової інформації. 
«Сьогодні, формуючи політику подолання бідності, Уряд не обмежується розв’язанням 
проблем, які накопичувались впродовж багатьох років. Це не війна з минулим, а стратегія 
розбудови майбутнього. Ми будуємо візію розвитку країни, в центрі якої – добробут 
людини. Для цього Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої 
влади та науковцями розробили проект Стратегії людського розвитку, який вже перебуває 
на розгляді Уряду. Вона забезпечує системний підхід до розбудови сприятливого 
середовища для людського розвитку та реалізації потенціалу кожного, конкретні дії, які 
забезпечать гідний рівень життя, ефективну, адресну та стимулюючу до виходу з бідності 
соціальну допомогу, доступ до якісних соціальних послуг», - прокоментувала Міністр 
соціальної політики Марина Лазебна. 

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

 
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦОВВ 

 
КМУ прийняв рішення про призначення Геннадія Пліса Головою  

Державної аудиторської служби України! 
19.04.2021 

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про призначення 
Геннадія Пліса Головою Державної аудиторської служби України! Про це 
повідомляє прес-служба відомства. 

«Дякую за висловлену довіру Прем’єр-міністру та кожному члену  Кабінету Міністрів 
України, Міністру фінансів та усій команді Міністерства фінансів України, а також кожному 
члену Комісії з питань вищого корпусу державної служби! Усвідомлюю ту величезну 
відповідальність, яка покладена на мене як на керівника органу державного фінансового 
контролю. Розумію, які виклики стоять переді мною та Держаудитслужбою і те, що 
попереду - непростий шлях змін та перетворень. Дякую усій команді Держаудитслужби за 
ефективну співпрацю протягом року, що минув! Запевняю, що повністю відчуваю свій 
обов’язок  мобілізувати усі свої лідерські якості та  зробити все можливе для  досягнення 
високих результатів і створення гідної та ефективної системи державного фінансового 
контролю в Україні!», - сказав Геннадій Пліс. Нагадаємо, до цього Геннадій Пліс очолював 
Держаудитслужбу з 29 квітня 2020 року шляхом укладення контракту на період карантину.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держаудитслужби 

 
Інформація про результати роботи Держфінмоніторингу  

за І квартал 2021 року 
20.04.2021 

Держфінмоніторингом здійснюються заходи з протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Зокрема, протягом І кварталу 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних 
органів направлено 288 матеріалів (з них 186 узагальнених матеріалів та 102 додаткових 
узагальнених матеріали), які направлені на розгляд до: органів прокуратури – 15 
матеріалів (з них 11 узагальнених матеріалів та 4 додаткових узагальнених матеріали); 
органів фіскальної служби України – 76 матеріалів (з них 45 узагальнених матеріалів та 31 
додатковий узагальнений матеріал); Національної поліції України – 103 матеріали (з них – 
91 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів); Служби безпеки 
України – 55 матеріалів (з них – 25 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених 
матеріалів); Національного антикорупційного бюро України – 27 матеріалів (з них – 8 
узагальнених матеріалів та 19 додаткових узагальнених матеріалів); Державного бюро 
розслідувань – 12 матеріалів (з них – 6 узагальнених матеріалів та 6 додаткових 
узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного 
Кримінальним кодексом України, становить 22,4 млрд гривень. Держфінмоніторингом 
приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних 
від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, у І 
кварталі 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 43 
матеріали (11 узагальнених матеріалів та 32 додаткових узагальнених матеріали), які 
пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: Національного антикорупційного 
бюро України – 27 матеріалів (8 узагальнених матеріалів та 19 додаткових узагальнених 
матеріалів); Державного бюро розслідувань – 6 матеріалів (3 узагальнених матеріали та 3 
додаткових узагальнених матеріали); Служби безпеки України – 10 додаткових 
узагальнених матеріалів. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного 
Кримінальним кодексом України, становить 1,3 млрд гривень. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держфінмоніторингу 
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 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ 
 

 
 

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи,  
яка «відмила» 65 млн грн 

28.04.2021 

Служба безпеки заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке 
займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі 
через купівлю криптовалют.  

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 
млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, 
щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань «ДНР/ЛНР». 
Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. 
Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати 
криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не 
лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так 
званих «Л/ДНР». Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушен-
ням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій 
звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбю-
джету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні систе-
ми. Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій 
на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них 
пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, 
земельні ділянки та дорогоцінні метали. Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці 
вилучили: понад 43 млн грн; більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну 
техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення обору-
док. Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначе-
ними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Наразі тривають слідчі 
дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 ККУ. Операція проводилась Головним 
управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки 
СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом 
Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом. Відзначимо, в 
першому кварталі 2021 р. співробітники СБУ не допустили економічні збитки держави на 
загальну суму 19,4 млрд грн. При цьому Служба відновила право державної власності на 
фінансово-матеріальні цінності вартістю 500 млн грн. Таким чином спецслужба дозволила 
зекономити Державному бюджету України майже 20 млрд грн.   
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

Читайте також: СБУ підбила підсумки першого 
кварталу 2021 р. (інфографіка) >>> 
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ВР врегулювала питання проходження  
служби в судовій охороні 

27.04.2021 

Верховна Рада України врегулювала питання проходження служби в 
Службі судової охорони. Про це повідомляє служба новин інформаційного 
агентства interfax.com.ua 

За законопроект №3935 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус 
суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони 
в другому та в цілому проголосували 277 депутатів. Депутати доповнили закон новим 
положенням про правовий статус працівників Служби судової охорони. Згідно зі змінами, 
до працівників Служби судової охорони належать особи, яким присвоєно спеціальні звання 
співробітників Служби судової охорони, державні службовці та особи, які уклали трудовий 
договір із Службою судової охорони. На державних службовців Служби судової охорони 
поширюється дія закону України "Про державну службу". Посади держслужбовців Служби 
судової охорони відносяться до відповідних категорій посад держслужби. Повноваження 
керівника держслужби в Службі судової охорони здійснює голова Служби судової охорони 
та керівники територіальних підрозділів Служби судової охорони. Згідно з документом, на 
співробітників Служби судової охорони поширюється дія Дисциплінарного статуту 
Національної поліції України з урахуванням особливостей цього закону. 

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

 
Парламент ухвалив закон про  

е-судочинство 
27.04.2021 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про 
поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи. Про це повідомляє ukrinform.ua 

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» 
(№3985) підтримав 261 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу. «Основною 
метою прийняття законопроєкту є забезпечення початку функціонування окремих модулів 
(підсистем) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне 
впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», - йдеться у 
пояснювальній записці. Законопроєктом передбачається внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного 
судочинства України та Закону «Про Вищу раду правосуддя». Передбачається, що створення 
та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
здійснюється поетапно. Окремі підсистеми Судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи починають функціонувати за кожним етапом через 30 днів з дня опублікування 
оголошення Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової 
влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування 
відповідної підсистеми чи модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. У пояснювальній записці 
зазначається, що ЄСІТС є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які 
забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи 
документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, 
надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, 
майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби 
користувачів ЄСІТС. ЄСІТС покликана стати інструментом підвищення ефективності 
діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну 
діяльність, який забезпечуватиме функціонування у режимі реального часу. Також ЄСІТС 
має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх 
представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян більш 
простими, зручними та доступними. Система 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. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 

 
 

 
 

 НОВИНИ РЕГІОНІВ 
 

 
 

Київська міська рада робить чергові  
кроки до прозорості 

27.04.2021 

Депутати Київської міської ради ухвалили низку рішень, метою яких є 
підвищення прозорості та ефективності роботи Київради. Про це повідомляє 
служба новин порталу kyivcity.gov.ua 

Зокрема, 22 квітня депутати затвердили нову редакцію Положення про Президію 
Київської міської ради, відповідно до якого громада отримає доступ до протоколів та 
стенограм засідань органу місцевого самоврядування. Зазначимо, що основне завдання 
Президії – формування попереднього порядку денного пленарних засідань. Окрім того, 
зміни до рішення Київської міської ради про звіти депутатів передбачають необхідність 
щороку до 1 травня надавати до секретаріату Київської міської ради звіти про свою роботу, 
та до 15 травня їх оприлюднювати, з метою обговорення, надання зауважень та пропозицій 
територіальною громадою міста Києва. Відкориговане Положення про громадську 
приймальню депутатів Київської міської ради усуває можливий фактор конфлікту інтересів 
та унеможливлює ситуацію, коли депутат, члени його сім’ї та його близькі особи є 
керівниками, членами органів управління громадських організацій, на які покладаються 
функції громадської приймальні. Водночас депутат відтепер може публікувати на сайті 
Київської міської ради не тільки адресу офіційної приймальні, але й інші місця, де буде 
проводити прийом виборців. Інформувати ж про свою офіційну громадську приймальню з 
усіма засобами зв’язку депутат зобов’язаний. Нова редакція Порядку використання 
колонної та конференц-залів дозволяє унормувати механізм проведення заходів за 
ініціативи громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Основною вимогою, як і раніше, залишається 
неприбутковість таких заходів. Нагадаємо, депутати Київради схвалили зміни до бюджету 
столиці на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 
роки. Так, видаткову частину бюджету міста збільшили майже на 10 млрд гривень – із 
майже 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн. Дохідна частина бюджету становитиме 60,7 млрд грн 
(становила майже 60,5 млрд грн). Залучити додаткові кошти планують, зокрема, за рахунок 
запозичень – це майже 5,5 млрд грн та надходжень за рахунок продажу землі – 338 млн грн. 
Так, на сферу освіти депутати виділили додаткових 748 млн грн. І тепер загальні видатки 
становлять 25,4 млрд грн. На охорону здоров’я – 790,5 млн грн. Видатки на цю сферу в 2021 
році становитимуть 6,5 млрд грн. Видатки на транспорт та дорожнє господарство 
збільшили на 5,5 млрд грн і вони становитимуть 14,2 млрд грн. На ЖКГ фінансування 
збільшили на 1,5 млрд грн і тепер його загальна сума буде 5,3 млрд грн. На соціальний 
захист киян видатки збільшили майже на 262 млн грн (становитиме 5,3 млрд грн). На сферу 
культури видаткова частина зросла на 261 млн грн – до 1,8 млрд грн. На фізичну культуру і 
спорт видатки зросли майже на 123 млн – до майже 1,4 млрд грн. 

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 СВІТОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ 
 

 
 

Почали діяти нові правила торгівлі  
з країнами СНД 

13.04.2021 

З 13 квітня, почали діяти нові правила експорту та імпорту між 
Україною та країнами СНД. Про це повідомляє прес-служба Державної 
служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

«Торгівля товарами буде здійснюватися в рамках чинного законодавства України та 
враховуючи вимоги країн призначення, а також міжнародні вимоги та правила», — йдеться 
в повідомленні. Зазначається, що з метою обговорення умов взаємної співпраці та 
погодження двосторонніх форм ветеринарних сертифікатів Держпродспоживслужба 
протягом 2020-2021 років провела перемовини та консультації з представниками 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, 
Туркменістану та Узбекистану. У результаті були погоджені двосторонні форми 
ветеринарних сертифікатів для експорту із України до Азербайджану, Білорусі, Казахстану, 
Молдови, Таджикистану, Туркменістану. Ознайомитися з ними можна на офіційному 
вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво» за 
посиланням. Також продовжується робота над погодженням форм сертифікатів на експорт 
до Вірменії, Узбекистану, Киргизстану. Після ухвалення відповідних документів вони 
будуть опубліковані на вебпорталі Держпродспоживслужби. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroexpert.ua 

 
Кулеба: на засіданні Комісії Україна-НАТО  

була одностайна підтримка 
13.04.2021 

На позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО всі країни-члени 
Альянсу висловили підтримку Україні на тлі посилення військової 
присутності РФ на кордоні. Про це повідомляє eurointegration.com.ua 

"На засіданні Комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися 
на підтримку України. Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на 
кордоні з Україною і хто це робить. Є абсолютний консенсус на підтримку України в цій 
ситуації", - сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні в 
Брюсселі. За його словами, було три ключових моменти візиту: зустріч з генсеком НАТО 
Єнсом Столтенбергом, засідання комісії Україна-НАТО і перша двостороння зустріч з 
держсекретарем США Ентоні Блінкеним. Кулеба розповів, що приїхав до Брюсселя з трьома 
завданнями: надати союзникам по НАТО максимально оновлену картину того, що 
відбувається вздовж українського кордону, що робить Росія, стягуючи війська, і які цілі 
переслідує; по-друге, подякувати всім партнерам за підтримку, яка швидко була 
висловлена і за сигнали Росії про неприпустимість ескалації; і третє, які конкретні дії 
можна зробити для підтримки України. "Я також запропонував союзникам по НАТО десять 
конкретних кроків, які вони можуть зробити, щоб оперативно і змістовно підтримати нас в 
цій ситуації", - сказав міністр, не уточнивши, які саме це кроки. Нагадаємо, генсек НАТО 
закликав РФ до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів. 

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

 
 

 
 
 

 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Торговий представник України обговорив з Генеральним директором  
СОТ питання 12-ої Конференції міністрів 

19.04.2021 

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України – Торговий представник України Тарас Качка зустрівся 
з Генеральним директором СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.  

Захід відбувся в рамках проведення консультацій щодо підготовки до 12-ої 
Конференції міністрів СОТ, яка планується на початку грудня в м. Женева, Швейцарська 
Конфедерація. Сторони обговорили широке коло питань, зокрема, щодо поточної 
діяльності організації, відновлення роботи Апеляційного органу, реформування СОТ, 
взаємозв'язку торгівлі та захисту навколишнього середовища, активізації співпраці членів з 
метою забезпечення своєчасного та універсального доступу до вакцин та медичних виробів 
для боротьби з пандемією COVID-19 тощо. Окрему увагу було приділено питанням 12-ої 
Конференції міністрів. Тарас Качка зазначив, що сільське господарство має вирішальне 
значення для економічного розвитку багатьох членів СОТ і відіграє ключову роль у 
забезпеченні продовольчої безпеки. Україна, зі своєї сторони, визначає сільське 
господарство як пріоритетний сектор. Суттєві реформи у галузі сільського господарства, 
зокрема, в частині внутрішньої підтримки та доступу до ринку повинні залишатися 
основою успіху 12-ої Конференції міністрів. Також він зауважив, що підтримка ініціативи 
щодо незастосування обмежень на експорт продуктів харчування у разі їх придбання для 
некомерційних гуманітарних цілей Всесвітньою продовольчою програмою може 
забезпечити вирішення проблем, пов’язаних з COVID-19, та допомогти подолати голод. 
Також Торговий представник України наголосив на підтримці ініціатив щодо 
вдосконалення правил торгівлі, особливо в нових сферах, таких як електронна комерція та 
внутрішнє регулювання послуг. Своєю чергою Нгозі Оконджо-Івеала подякувала за 
незмінну підтримку багатосторонньої торговельної системи та активну і послідовну 
позицію України в рамках СОТ. 

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

 
У рамках ГУАМ створять Міжнародний центр інновацій  

та трансферу технологій 
20.04.2021 

Найближчим часом у рамках ГУАМ створять Міжнародний центр 
інновацій та трансферу технологій ГУАМ, що стане складником майбутньої 
Міжнародної корпорації інноваційного розвитку «ГУАМ і Партнери». 

Про це під час четвертого засідання Робочої підгрупи з питань науки та інновацій 
Організації за демократію та економічний розвиток Грузії, України, Азербайджану та 
Молдови (ГУАМ) заявив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних 
галузей промисловості Олег Уруський, який узяв участь у заході в режимі відеоконференції. 
Як повідомляє пресслужба Мінстратегпрому, одним із питань, які було обговорено на 
засіданні підгрупи, стала співпраця країн-членів ГУАМ у сфері космічних технологій. Олег 
Уруський поінформував учасників заходу, що на початку цього року Уряд України прийняв 
Концепцію Космічної програми на 2021-2025 роки, а нині Мінстратегпром спільно з ДКАУ 
ведуть роботу з підготовки самої Космічної програми. «Основними напрямами розвитку 
космічної галузі для України на наступні 5 років мають стати дистанційне зондування 
Землі, виробництво ракетно-космічної техніки та забезпечення незалежного доступу 
України в космос завдяки створенню власної ракети-носія та здійсненню її пуску, а також 
фундаментальні й прикладні космічні дослідження», – зазначив Олег Уруський. Стосовно 
діяльності Робочої підгрупи з питань науки та інновацій ГУАМ Віце-прем’єр-міністр України 
наголосив, що рішення про доцільність її постійного складу було прийнято ще кілька років 
тому. Водночас Олег Уруський висловив сподівання, що організаційний процес не 
закінчиться формуванням робочих груп, а зрештою увінчається створенням Міжнародної 
корпорації інноваційного розвитку «ГУАМ і Партнери». ... 

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

 
Наша мета — створити цифрову державу, де кожен  

громадянин отримає рівні можливості 
28.04.2021 

Віце-прем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України виступив 
на Генасамблеї ООН та взяв участь у тематичній дискусії високого рівня на 
тему “Підходи усього суспільства до припинення розриву в цифровій сфері”. 

Він розповів про те, що Мінцифри працює не лише над розвитком онлайн-сервісів, а 
й над забезпеченням рівного доступу до технологій для всіх українців. Наша мета - щоб 
цифрові можливості були максимально доступними для всіх груп населення, зокрема 
людей з інвалідністю, людей старшого віку, молоді, молодих батьків. “Цифровізація є 
пріоритетом Уряду для нашої країни у всіх сферах. Наша ціль - створити успішну цифрову 
державу, в якій кожен громадянин України отримає рівні можливості. Ми провели 
комплексне дослідження щодо феномену цифрового розриву. Результати показали, що 
брак доступу до цифрових технологій та відсутність базових цифрових навичок є 
ключовими факторами поглиблення цифрового розриву”, - заявив Міністр. Серед основних 
кроків до розв'язання цієї проблеми - забезпечення доступу до швидкісного інтернету. Ми 
створюємо цифрові сервіси для українців, але нам також потрібно зробити так, щоб ними 
могли користуватися по всій країні. Ось, чому однією з наших цілей є забезпечення доступу 
до швидкісного інтернету для 95% громадян. Крім того, важливим є розвиток цифрових 
навичок серед населення - для цього ми запустили проект Дія.Цифрова освіта. Тут доступні 
понад 50 освітніх серіалів. На сьогодні 53% українців не володіють базовими цифровими 
навичками. Саме тому важливо виправляти цю ситуацію. Іншим важливим пріоритетом 
Мінцифри є розробка Стратегії з питання цифрової безбар’єрності. Ми хочемо створити 
безбар’єрний простір для кожного та подолати цифровий розрив. Це і люди старшого віку, 
люди з інвалідністю, люди, що живуть за межею бідності; молодь, що проживає на 
тимчасово окупованих територіях; етнічні меншини та інші. Представники урядів 
Фінляндії, Бразилії, Казахстану, Індії тощо також взяли участь у панелі. Поділилися 
досвідом своїх країн щодо подолання цифрового розриву серед населення відповідно до 
Цілей сталого розвитку. Загалом було проведено три панельні дискусії та пленарне 
засідання високого рівня, у яких взяли участь представники держав-членів ООН, експерти у 
сфері технологій та телекомунікацій і громадянського суспільства. Михайло Федоров під 
час виступу також наголосив на важливості співпраці країн для ефективного спільного 
розв'язання цієї проблеми: “Сподіваюсь, що сьогодні країни зможуть знайти спільні точки 
для співпраці та кооперації, щоб розробити нові ефективні інструменти для припинення 
розриву в цифровій сфері. Україна зі свого боку робить все для того, щоб подолати 
цифровий розрив та забезпечити рівний доступ до технологій для всіх громадян”. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Україна системно готується до проведення  
23-го Саміту Україна – ЄС 

28.04.2021 

Для України важливо ґрунтовно підготуватися до проведення 23 
Саміту Україна-ЄС та заручитися підтримкою Євросоюзу у майбутніх 
спільних ініціативах. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Під час третього засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, яке відбулося 28 квітня за участі заступниці Гендиректора 
Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катерини Матернової, 
Посла Литовської Республіки в Україні Вальдемараса Сарапінаса, Першого заступника 
голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, представників Уряду, Верховної Ради та Офісу 
Президента, Глава Уряду зауважив, що на минулому засіданні було затверджено план 
пріоритетних законопроектів та нормативно-правових актів у сфері європейської інтеграції 
на І квартал цього року. «Варто відзначити, що вже 8 проектів актів було прийнято в І 
кварталі, а 13 опрацьовуються для внесення на розгляд Уряду. Також хочу подякувати 
Верховній Раді за співпрацю і відзначити ухвалення 2 важливих законів щодо сертифікації 
оператора системи передачі та щодо ветеринарної медицини. Крім того, 4 законопроекти 
пройшли перше читання», — зазначив Денис Шмигаль. Під час засідання Комісія 
затвердила план-графік із 44 проектів актів у сфері європейської інтеграції, які необхідно 
внести на розгляд Уряду протягом ІІ кварталу, та оновлений план із переліком 
пріоритетних законопроектів. «Інтенсивний діалог та насичений порядок денний відносин 
Україна-ЄС ставить перед нашою державою амбітні та комплексні завдання. Ми чітко 
розуміємо, що наш євроінтеграційний поступ, в першу чергу, залежить від проведеної 
внутрішньої роботи», — зауважив очільник Уряду. Як відзначив Прем’єр, Україна системно 
готується до проведення чергового 23-го Саміту Україна-ЄС, під час якого планується 
обговорення євроінтеграційних зусиль української сторони та визначення подальших 
орієнтирів. За результатами засідання Прем’єр доручив членам Комісії щомісяця звітувати 
про результати роботи в частині виконання заявлених євроінтеграційних пріоритетів. А 
також якнайшвидше внести на розгляд Уряду проекти нормативно-правових актів, 
спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України, і супроводжувати 
пріоритетні євроінтеграційні законопроекти, зареєстровані у ВРУ. 

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

 
 

 КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Відбулось 15-те засідання Українсько-австрійської змішаної комісії  
з питань торговельно-економічних зв’язків 

 

28.04.2021 

Під головуванням Міністра розвитку громад та територій, голови 
української частини Комісії Олексія Чернишова відбулось 15-те засідання 
Українсько-австрійської  комісії з питань торговельно-економічних зв’язків.  

Захід пройшов за участі Флоріана Фраушера – голови австрійської частини Комісії, 
Ґернота Пфандлера – Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Австрія в Україні, 
представників урядових, дипломатичних та бізнесових інституцій з обох сторін, а також 
очільників обласних державних адміністрацій України. “Ми зацікавлені в тому, щоб наші 
відносини продовжували розвиватися динамічно і послідовно в різних економічних 
напрямках. Співпраця в енергетичній, аграрній, соціальній сферах має на меті потужний 
розвиток економіки регіонів та стрімке розширення торговельно-економічних відносин 
між Україною та Республікою Австрія”, — зазначив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов. 
Було обговорено питання щодо співпраці в економічній, енергетичній, аграрній, соціальній 
сферах, зокрема вдосконалення якості надання комунальних послуг. Окреслили 
перспективи регіонального партнерства між Україною та Республікою Австрія. Мінрегіон 
зацікавлений в обміні досвідом в сфері транскордонного співробітництва, стратегічного 
планування на регіональному та місцевому рівнях із відповідними представниками органів 
державної влади та місцевого самоврядування Республіки Австрія. “2020 рік був плідним 
для австрійсько-української співпраці, зокрема, попри пандемію, експорт українських 
товарів до республіки Австрії зростав. Це хороший знак. Я впевнений, що наші двосторонні 
відносини розвиватимуться”, — зазначив Флоріан Фраушер, генеральний директор з 
питань економіки, інновацій та міжнародної політики Федерального міністерства 
цифровізації та економічного розвитку Австрії, голова австрійської частини Комісії. На 
завершення зустрічі співголовами був підписаний Підсумковий протокол засідання. Також 
у межах засідання Українсько-австрійської змішаної комісії відбувся українсько-
австрійський бізнес форум, за участі президента торгово-промислової палати України 
Геннадія Чижикова та віце-президента австрійської федеральної економічної палати 
Річарда Шенца. На бізнес форумі були порушені важливі питання щодо перспективи 
двосторонньої торгівлі, інвестицій та можливостей українського бізнесу в Австрії. 

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

 
Україна налаштована на поглиблення міжпарла- 

ментських відносин з Італією 
28.04.2021 

Україна готова розвивати міжпарламентську співпрацю з Італією. 
Про це сказав Голова ВРУ на зустрічі з  Надзвичайним і Повноважним 
послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо. 

“Ми готові поглиблювати відносини між українським парламентом та нашими 
партнерами з Італії. І з Сенатом, і з Палатою депутатів”, - відзначив Дмитро Разумков та 
додав, що важливо також активізувати взаємодію на рівні груп дружби. Під час зустрічі 
сторони обговорили процес впровадження реформ в нашій державі. “Реформи в Україні 
тривають. Це проходить не швидко, проте, все ж таки, головне - якість. Щось нам вже 
вдалося зробити, щось досі знаходиться в режимі реалізації”, - відзначив Голова ВРУ. Зараз 
у сесійній залі розглядається законопроект, який допоможе впровадити земельну реформу. 
Водночас, продовжуються судова та антикорупційна реформи. Також  обговорили ситуацію 
на сході України. Голова Верховної Ради подякував Італії за незмінність позиції щодо 
територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. “Для нас дуже важлива  
принципова позиція щодо санкційного тиску. Як показала практика, саме цей механізм є 
одним з найбільш дієвих. Він не швидкий, але ми  бачимо його ефективність”, - зауважив 
Дмитро Разумков та повідомив, що ситуація в тимчасово окупованому Криму, зокрема, 
щодо порушення прав людини, продовжує погіршуватися. Крім того, під час дискусії було 
порушено питання щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень нашої держави. 
“Інтеграція України до ЄС, НАТО - не просто слова, це принципи, які закріплені в 
Конституції нашої держави. Тож розраховуємо на підтримку Італії”, - зауважив Голова 
Верховної Ради. Водночас, Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні П’єр 
Франческо Дзадзо відзначив, що для налагодження ефективних міжпарламентських 
відносин доцільно було б налагодити пряму комунікацію парламентів  наших країн. Крім 
того, Україна та Італія, за його словами, мають значний економічний потенціал. Разом з 
тим, для Італії важливе продовження процесу реформ у нашій країні, зокрема, реформи 
судочинства, адже це дозволить залучити й італійські інвестиції.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rada.gov.ua 
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Прем’єр-міністр України та Віце-прем’єр-міністр Польщі обговорили  
актуальні питання двосторонньої співпраці 

29.04.2021 

Регіональну безпеку, вакцинацію проти COVID-19 та розвиток 
прикордонної інфраструктури обговорили Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль і Віце-прем’єр-міністр, Міністр розвитку, праці і технологій 
Республіки Польща Ярослав Ґовін. 

Глава Уряду України відзначив, що діалог між країнами останнім часом активно 
розвивається, і цю динаміку та змістовність контактів варто продовжувати. Денис Шмигаль 
подякував польській стороні за дієву підтримку, яку Україна відчула в умовах 
нещодавнього збільшення військової присутності Російської Федерації поблизу 
українських кордонів і в Криму. «Ми високо цінуємо непохитну позицію країн-членів ЄС та 
НАТО в контексті відновлення територіальної цілісності України», — зазначив Прем’єр-
міністр України. Сторони також порушили питання вакцинації населення від COVID-19. 
Денис Шмигаль подякував Польщі, яка в рамках ініціативи Європейської Комісії висловила 
готовність надати Україні 1,2 мільйона доз вакцини. «Розраховуємо на підтримку Уряду 
Польщі в узгодженні механізму передачі вакцин для українців найближчим часом», — 
підкреслив Глава Уряду. Прем’єр-міністр серед іншого зауважив, що Україна уважно 
спостерігає за впровадженням сертифікатів здоров’я у Європейському Союзі й готова 
долучатися до ініціативи задля підвищення мобільності населення. Крім того, Денис 
Шмигаль і Ярослав Ґовін обговорили реформу української митниці та розвиток 
прикордонної інфраструктури. Прем’єр-міністр України відзначив, що суттєве збільшення 
пропускної спроможності на українсько-польському кордоні є невід’ємною частиною 
зміцнення двосторонніх відносин. «Для нас дуже важлива взаємна співпраця в цьому 
напрямку, аби ми могли розвиватися, збільшувати товарообіг між країнами, знищувати 
контрабандні схеми й облаштувати якнайбільше сучасних пунктів пропуску. Це один із 
практичних кроків щодо розширення нашої співпраці. Пункти пропуску є дверима між 
нашими державами, тому поступ у цій сфері має вагоме значення», — зазначив Прем’єр-
міністр. Також Глава Уряду України зауважив, що в контексті збільшення товарообігу між 
країнами постає питання польських дозволів для здійснення міжнародних вантажних 
автомобільних перевезень. «З огляду на зростаючі обсяги нашої двосторонньої торгівлі, 
кількість автодозволів для України має бути не менше 200 тисяч. Це допоможе розкрити 
наш взаємний економічний потенціал та покращити динаміку торгівлі», — зауважив Денис 
Шмигаль. Під час зустрічі Прем’єр-міністр України також відзначив важливість 
забезпечення гідних умов і захисту прав українських трудових мігрантів і студентів. На 
завершення Денис Шмигаль подякував Ярославу Ґовіну та Польщі за тверду підтримку 
суверенітету й територіальної цілісності України. 

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

 
Німеччина підтримує Україну на шляху до сталого розвитку,  

- Роман Абрамовський 
30.04.2021 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман 
Абрамовський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. 

Зустріч відбулась з метою обговорити стан реалізації українсько-німецьких проектів 
і впровадження в Україні зеленого порядку денного. Роман Абрамовський наголосив, що 
“Німеччина надійний партнер України. У сфері захисту довкілля ми спільно реалізуємо 
низку проектів та щиро вдячні німецькому Уряду за сприяння в просуванні реформ та 
допомогу на цьому шляху своїм досвідом та знаннями. Сподіваюся на продовження плідної 
співпраці та підтримку Німеччиною амбітного українського Другого національно-
визначеного внеску до Паризької угоди і створення Українського кліматичного фонду”. 
Міністр повідомив, що Україна перебуває на фінальному етапі оновлення внеску в Паризьку 
Угоду та завершує консультації зі стейкхолдерами по всіх секторах, аби сформувати кінцеву 
ціль зі скорочення викидів. За словами Романа Абрамовського, українська ціль у НВВ2 є 
цілком досяжною - до 2030 року на 65% скоротити викиди парникових газів від рівня 1990 
року. Однак, при її реалізації не уникнути значних фінансових вкладень, адже на всі сектори 
економіки очікують масштабні трансформації. “Одним із шляхів та механізмів 
фінансування реалізації цілей НВВ2 ми вбачаємо в Українському кліматичному фонді. Його 
створення є важливим для Міндовкілля. Наша мета, аби кошти з екологічних податків йшли 
на конкретні програми зі стимулювання модернізації і заходи енергоефективності 
промисловості та інші напрямки скорочення викидів”, - зазначив він. Окрему увагу Роман 
Абрамовський приділив проектам з розвитку лісового господарства та збільшення площ 
українських лісів. Він повідомив, що за дорученням Президента в Україні до 2030 року 
площі лісів збільшать до 1 млн га. У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен відзначила, що Німеччина 
позитивно оцінює прагнення України в кліматичній політиці, розбудові ефективної 
системи екологічних фінансів та інших ключових сферах захисту довкілля. 

Україна та Німеччина спільно втілюють такі проекти >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 

 
 ЄВРАЗІЯ 
 

У розвідці назвали три варіанти дій  
російської армії проти України 

 

14.04.2021 

Рівень загрози застосування військової сили з боку Російської 
Федерації зріс, оскільки РФ має на меті зберегти Україну в сфері свого 
геополітичного впливу і отримати інші переваги. 

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти 
України. По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України і в 
окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може 
мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми 
водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. 
Третім варіантом, за даними українських розвідників, є провокування підрозділів 
об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території 
Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні існуючих домовленостей. 
Буданов розповів, що станом на початок березня поточного року поблизу державного 
кордону України було розгорнуто збройні сили Російської Федерації в складі двох армій 
військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського 
флоту, а в готовності до застосування знаходилися 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) 
на Орловсько-Воронезькому, Донському і Кримському операційних напрямках. Загальна 
чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб. Буданов зазначив, що орієнтовно, 
завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України і на 
тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня. Кількість особового 
складу до цієї дати має збільшитися до 110 тисячі осіб. Відзначимо, 30 березня 
головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія 
під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з 
Україною: у Брянську і Воронезьку області РФ та до окупованого Криму. Розвідка 
повідомляла, що на початку квітня Росія завезла на окуповані території сходу України 
близько 250 своїх військовослужбовців і понад 2 тисячі тонн пального, також РФ посилює 
контроль за військовим майном в ОРДЛО. 

Передісторія >>> 
За матеріалами pravda.com.ua 
 

 БЛИЗЬКИЙ СХІД 
 

Україна розглядає Катар як одного з ключових  
партнерів в Арабському світі 

 

05.04.2021 

Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні 
Затоки та Арабському світі й працює над посиленням економічної 
співпраці. Про це розповів Президент Володимир Зеленський. 

"Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та 
Арабському світі в цілому. Зараз ми працюємо над збільшенням обсягів економічної 
співпраці та розширюємо взаємодію між нашими країнами в усіх сферах, що становлять 
взаємний інтерес", - сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, текст якого 
опублікований на сайті глави держави. Він зазначив, що має спільне з еміром Катару 
шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані бачення щодо необхідності інтенсифікації 
двосторонніх відносин. Глава держави розповів, що за останні роки вдалося значно 
активізувати співпрацю між двома країнами у різних галузях, та висловив сподівання, що 
нинішній його візит надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-
катарських відносин. Зеленський проінформував, що під час візиту його супроводжує 
численна делегація у складі міністрів внутрішніх справ, енергетики та аграрної політики, 
ряду керівників державних інституцій та установ, зокрема в галузі інфраструктури та 
військово-технічного співробітництва, які протягом візиту проведуть окремі переговори зі 
своїми партнерами тут, у Досі. "Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх 
документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі 
продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо 
підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія", - 
зазначив Президент. Він додав, що планується підписати ще і низку комерційно-
інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між країнами. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Зеленський розкрив плани на угоду про 

 вільну торгівлю з Туреччиною 
11.04.2021 

Україна та Туреччина домовилися про проведення предметного 
аудиту всіх спірних моментів задля пошуку взаємного компромісу, який 
відкриє шлях до підписання Угоди про вільну торгівлю. 

«Важливе значення для них має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а 
суттєво наростити її обсяги може підписання Угоди про вільну торгівлю. Водночас ми 
розуміємо, що це відповідальний крок, і він має бути зроблений у відповідності з 
національними інтересами кожної зі сторін», – сказав Президент України Володимир 
Зеленський під час спільної з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом 
Ердоганом заяви для ЗМІ за підсумками засідання Стратегічної ради України й Туреччини. 
Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися про проведення предметного 
аудиту всіх спірних моментів відповідними установами задля пошуку взаємного 
компромісу, який відкриє шлях до підписання Угоди. Президент Туреччини у цьому 
контексті висловив думку, що незниження обсягу торговельних відносин між двома 
країнами, попри пандемію, свідчить про те, що наші економіки доповнюють одна одну. Він 
висловив сподівання на якомога швидше підписання Угоди про вільну торгівлю між 
Україною й Турецькою Республікою, що дасть змогу досягти спільної мети та збільшення 
обсягу торгівлі до 10 млрд доларів. Важливим аспектом економічних та особистих 
стосунків між Україною й Туреччиною Реджеп Таїп Ердоган назвав туризм. Він висловив 
переконання, що завдяки масовій вакцинації від COVID-19 та створенню системи 
сертифікату безпечного туризму сторони зможуть забезпечити найвищий рівень безпеки 
здоров’я для гостей і туристів. Глава Української держави також розповів турецькому 
колезі й учасникам засідання Стратегічної ради про перспективні напрямки для турецьких 
інвестицій в Україні. Передусім ішлося про можливості "великої приватизації", зокрема, в 
частині морських портів. Зеленський також нагадав, що український уряд нещодавно 
затвердив перелік пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року, серед яких – 
масштабні проєкти в галузях інфраструктури, транспорту, будівництва аеропортів та доріг. 
Щодо співпраці в енергетичній сфері Глава держави назвав "локомотивом стратегічного 
партнерства двох країн" співробітництво у сфері оборонної промисловості, яке, на його 
думку, має значні перспективи. Порушувалося й питання співпраці в галузі 
літакобудування – реалізація конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін 
досвідом та технологіями. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Євгеній Єнін зустрівся з послом Пакистану в Україні  

Ноелем Ізраелем Хохаром 
13.04.2021 

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін 13 
квітня 2020 року зустрівся з послом Ісламської Республіки Пакистан в 
Україні Ноелем Ізраелем Хохаром. 

Сторони обговорили кроки для активізації співпраці України та Пакистану в 
торговельній, економічній та військово-технічній сферах. Ноель Ізраель Хохар підтвердив 
готовність Пакистану до поглиблення всебічної взаємодії з Україною, розвитку 
двосторонніх контактів високого рівня, актуалізації договірно-правової бази. Зі свого боку, 
Євгеній Єнін підкреслив важливість проведення найближчим часом установчого засідання 
Спільної міжурядової комісії та чергового раунду політичних консультацій міністерств 
закордонних справ. Нагадаємо, 17 грудня 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 міс. 2020 р. 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. Довідково: у 2020 товарообіг між Україною та Пакистаном склав 411,813 млн. 
дол. США, зокрема український експорт – 331,096 млн. дол. США (+525,7% порівняно з 2019 
роком), пакистанський імпорт – 80,717  млн. дол. США (+103% порівняно минулоріч). 
Позитивне для України сальдо становило 250,379 млн дол. США. 

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

Україна та Китай провели політичні  
консультації 

 

16.04.2021 

В четвер, 15 квітня відбулися політичні консультації на рівні 
заступників міністрів закордонних справ України Євгенія Єніна та 
Китайської Народної Республіки Ле Юйчена. Про це повідомляє mfa.gov.ua 

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії в рамках 
міжнародних організацій, співпрацю у торговельній, економічній, інфраструктурній, 
транспортній, логістичній та гуманітарній сферах. Заступники міністрів відзначили 
важливість активізації політичних контактів високого рівня, обмінялися думками про стан 
виконання домовленостей за підсумками засідань міжурядової комісії та в рамках 
ініціативи «Один пояс, один шлях». Євгеній Єнін висловив вдячність уряду КНР за поставку 
до України першої партії вакцин CoronaVac. Співбесідники домовилися про продовження 
співпраці України та Китаю в цій сфері. Заступник міністра поінформував китайського 
колегу про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та 
нарощування російських військових формувань поблизу українських кордонів. Євгеній Єнін 
висловив сподівання, що КНР долучиться до процесу стримування російської агресії та 
запобігання нових провокацій з боку РФ. Ле Юйчен запевнив у підтримці КНР незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та висловив впевненість у 
вирішенні конфліктів шляхом переговорів. Співрозмовники обговорили перспективи участі 
високого представника КНР в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України. 
Заступники міністрів також домовилися про розробку спільного плану міжурядових заходів 
з відзначення 10-ї річниці українсько-китайського стратегічного партнерства. Відзначимо, 
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної 
Республіки в Україні Фань Сяньжунем. «Під час робочої зустрічі, яка пройшла в теплій та 
дружній атмосфері, обговорили питання розвитку та поглиблення співпраці між нашими 
державами», – зазначив Олег Уруський. Глава Мінстратегпрому розповів Послу про 
поточний стан процесу становлення новоствореного Міністерства з питань стратегічних 
галузей промисловості України та плани реформування вітчизняної оборонно-промислової 
галузі. Олег Уруський наголосив на важливості подальшого розвитку торговельно-
економічної співпраці між країнами: «Китай посідає перше місце в структурі товарообігу 
України, а це 15,42 млрд дол. за підсумками 2020 р.». Зі свого боку Фань Сяньжун зазначив, 
що між Україною та КНР закладено міцний фундамент для поглиблення двосторонньої 
співпраці. Зокрема, діє Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом 
Китайської Народної Республіки, а також низка профільних галузевих підкомісій та 
робочих груп. Довідково: у 2020 КНР другий рік поспіль посів 1-е місце серед торговельних 
партнерів України: товарообіг України і КНР склав $15,4 млрд. (+25%), зокрема експорт 
українських товарів до Китаю – $7,1 млрд. (+98%), імпорт китайських товарів – $8,3 млрд. 

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

 
 АФРИКА 
 

Україна та Єгипет обговорили збільшення  
обсягів торгівлі та інвестицій 

 

06.04.2021 

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік 
обговорив з представниками влади та бізнесу Єгипту збільшення обсягів 
торгівлі та інвестицій в економіку України. 

Дмитро Сенік зустрівся із заступницею міністра міжнародного співробітництва 
Єгипту Шеріган Бехіт. Співрозмовники погодилися, що Україна та Єгипет мають значні 
можливості для розвитку співпраці в сферах промисловості, енергетики, сільського 
господарства, туризму та ІТ. Сенік запевнив, що Україна готова до посилення співпраці з 
Єгиптом у сфері торгівлі та інвестицій, налагодження взаємодії із просування української 
продукції на ринках країн Африки. Окремою темою зустрічі стала підготовка чергового 
засідання міжурядової спільної комісії, що сприятиме активізації економічної співпраці та 
збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі. У рамках робочого візиту до Каїра Сенік також 
зустрівся із генеральним секретарем Федерацій торгових палат Єгипту та країн Африки Аля 
Иззом. Вони обговорили кроки для залучення нових інвестицій в економіку України, 
домовилися про активізацію B2B контактів між представниками українських і єгипетських 
ділових кіл та укладення меморандуму про співробітництво між Радою експортерів та 
інвесторів при МЗС України та Федерацією торгових палат Єгипту. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Торговий представник України Тарас Качка  

очолив торгову місію до ПАР 
21.04.2021 

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України – Торговий представник України Тарас Качка на чолі 
української делегації перебував у Південно-Африканській Республіці (ПАР).  

Робочий візит було поєднано з торговельною місією українських підприємців, що 
була організована Українською асоціацією бізнесу і торгівлі. Представники української 
делегації зустрілися з очільниками Міністерства торгівлі, промисловості та конкуренції 
ПАР та Міністерства сільського господарства, земельної реформи та розвитку сільських 
територій ПАР, а також долучилися до суміжних заходів, зокрема, зустрічі з главами 
дипломатичних місій країн південної частини Африканського континенту, акредитованих в 
Преторії, зустрічі з представниками Південноафриканського Бізнес Об’єднання, до бізнес-
заходу в Торгово-Промисловій палаті м. Дурбан та ін. «Україна зацікавлена у подальшій 
розбудові відносин з ПАР в торговельній та економічній сферах і збільшенні обсягів 
двосторонньої торгівлі. Ми вважаємо перспективним для обох країн нарощування експорту 
української сільськогосподарської та промислової продукції на ринок ПАР. Для нас 
важливим є поглиблення взаємовідносин на рівні бізнес-кіл, проведенні В2В зустрічей та 
укладання відповідних угод про співпрацю на міжурядовому рівні», - прокоментував Тарас 
Качка. Він додав, що Україна розглядає ПАР не тільки як перспективний ринок збуту, а і як 
хаб, через який може бути розширена присутність українських товарів в усьому регіоні 
Південно-Африканського співтовариства. Відзначимо, ПАР вважається «африканським 
хабом». Це створює додаткові можливості для розширення географії експорту і на інші 
африканські держави – Намібію, Ботсвану, Зімбабве та Мозамбік. Крім того, будуть 
корисними для майбутньої співпраці вже напрацьовані зв’язки UBTA у Танзанії та Кенії. В 
Українській аоціації бізнесу і торгівлі (UBTA),  наголошують, що останні 10 років фактично 
не було стабільної комунікації та співпраці між урядами України та ПАР. Це призвело до 
суттєвих експортних втрат, нереалізованого та згаяного потенціалу торгівлі на 
африканських ринках. Станом на сьогодні ПАР та ще 7 країн Африки перегнали Україну за 
темпами економічного зростання, в Африку зараз активно інвестують Китай, США та Росія. 
Місія та наступні спільні кроки Мінекономіки України і UBTA повинні зупинити падіння 
товарообігу між нашими країнами та сприяти його значному збільшенню. Вказується, що з 
2013 р. товарообіг України з ПАР впав з $ 220 млн до $ 100 млн на рік. За словами голови 
правління UBTA Дмитра Лося, з боку ПАР попередню участь у торговельній місії 
підтвердили представники приватного та державного секторів економіки, важкої індустрії, 
торговельних мереж, а також імпортери і місцеві дистриб’ютори. … 

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

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА 
 

Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський зустрівся із Послом  
Федеративної Республіки Бразилія в Україні 

 

09.04.2021 

Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський провів зустріч з Послом 
Федеративної Республіки Бразилія в Україні та Молдові (за сумісництвом) 
Нортоном де Андраде Мелло Рапестом. 

Сторони обговорили подальші кроки поглиблення співпраці між Україною та 
Бразилією, зокрема, порушили питання співробітництва у сфері авіабудування. «Наші 
держави мають потужний авіапромисловий потенціал, а тому організація взаємодії у цьому 
напрямі може відкрити нові перспективи для розвитку двосторонніх відносин», – сказав 
Олег Уруський. Віце-прем'єр-міністр України також висловив переконання, що військово-
технічна співпраця започаткує нову сторінку у відносинах між нашими державами. Окрім 
того, сторони наголосили на необхідності проведення вже цього року сьомого засідання 
Спільної українсько-бразильської міжурядової комісії з торговельно-економічного 
співробітництва. Олег Уруський нагадав, що останнім часом на політичному рівні співпраця 
між Україною та Бразилією розвивається доволі динамічно. Наприкінці минулого року в 
Києві відбувся Перший діалог оборонної промисловості між країнами, у рамках якого 
Мінстратегпром та Міноборони Бразилії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 
науково-технічного співробітництва й комерціалізації оборонної продукції. 

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

 
МЗС України та Куби провели політичні  

консультації 
26.04.2021 

В понеділок, 26 квітня відбулися політичні консультації за участю 
заступників міністрів закордонних справ України Євгенія Єніна та 
Республіки Куба Анаянсі Родрігес Камехо. 

Сторони  обговорили питання співробітництва в політичній та торговельній сферах. 
Євгеній Єнін відзначив зацікавленість України у розвитку співпраці з Кубою в авіаційній, 
машинобудівній, енергетичній, фармацевтичній та сільськогосподарській галузях. У цьому 
зв’язку дипломати приділили увагу крокам для спрощення торгівлі. Заступники міністрів 
також обговорили перспективи розширення договірно-правової бази між двома країнами, 
зокрема укладення угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій та меморандуму між 
Національною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ Куби у сфері боротьби 
зі злочинністю. Окремою темою консультацій стала взаємодія України та Куби в рамках 
міжнародних організацій. Заступник глави МЗС України поінформував кубинську делегацію 
про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави та 
концентрацію російських військ біля українських кордонів.  

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

 
 

 
 США 

 

Україна та США поглиблюють співпрацю у 
торговельно-економічній сфері 

 

20.04.2021 

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України – Торговий представник України Тарас Качка 
зустрівся з заступником Помічника Міністра торгівлі США з питань Європи та Євразії 
Девідом Де Фалько. 

На зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань українсько-американських 
відносин у торговельно-економічній сфері, серед яких: можливості лібералізації ставок 
ввізного мита на сталь та алюміній для українських виробників на американському ринку, 
посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні у сфері використання 
ліцензійного програмного забезпечення, законодавчі ініціативи стосовно впровадження 
вимог відносно локалізації у сфері державних закупівель, підготовка проекту 
двосторонньої Угоди про торговельні преференції тощо. У цьому контексті Тарас Качка 
підкреслив відкритість української сторони до діалогу з усіх аспектів проблематики 
двосторонніх торговельних відносин. Також були розглянуті перспективи співпраці у сфері 
відновлюваної енергетики та сільського господарства. Наприкінці зустрічі сторони 
наголосили на важливості проведення чергового Десятого засідання Українсько-
Американської ради з торгівлі і інвестицій вже найближчим часом. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Для деолігархізації Україна має створити рівні умови для ведення 
бізнесу, зокрема забезпечити захист прав власності 

13.04.2021 

Україна має працювати над створенням рівних умов для всіх 
представників бізнесу, зокрема покращуючи бізнес-клімат та 
забезпечуючи ефективний захист прав власності. Про це заявив 
радник Президента з питань економіки Олег Устенко. 

«Економічна логіка руху держави зводиться до того, що ти повинен створювати 
рівні умови. Значить, потрібно займатися підвищенням якості бізнес-клімату. Це все 
порядок денний, пов'язаний із захистом прав власності», – сказав він, нагадавши, що 
Президент Володимир Зеленський говорив про це після одного з нещодавніх засідань Ради 
національної безпеки і оборони. Олег Устенко зауважив, що Глава держави стоїть на позиції 
деолігархізації, яка була підтверджена й у телефонній розмові Президента України з 
Президентом США Джо Байденом. У контексті забезпечення захисту прав власності радник 
Глави Української держави наголосив на важливості проведення судової реформи. 
Особливо це необхідно малому й середньому бізнесу, адже у представників великого 
бізнесу, де наявна велика команда юристів, із захистом прав менше проблем. Більш того, 
великий бізнес та олігархи часто не зацікавлені в ефективній судовій системі в Україні. 
«Коли ти добиваєшся захисту прав власності, коли ти робиш якісну судову систему, 
знижуєш рівень корупції, тоді твоя власна країна для твоїх власних великих олігархів стає 
менш цікавою. Вони повинні будуть зіткнутися зі збільшеною конкуренцією, їм складніше 
буде вирішувати – якщо взагалі можливо – питання тим традиційним способом, до якого 
вони звикли раніше», – зазначив Олег Устенко. На його думку, рух у напрямку рівних умов 
для всіх змусить українських олігархів диверсифікувати свої інвестиції, щоб уникнути 
ризиків. Проте на світових ринках вони не посідають передових позицій, адже їхні бізнеси 
не є проривними з технологічної точки зору. Саме тому, за словами Олега Устенка, олігархи 
намагатимуться протидіяти судовій реформі в Україні, користуючись своїми ресурсами, 
зокрема у ЗМІ, силами в парламенті, виконавчій владі, на місцях тощо. «Коли вони 
відчувають, що руйнується все те, що вважалося для них абсолютно непорушним, 
зрозуміло, що вони чинять опір будь-яким зрушенням та реформам. Зрозуміло, що вони 
будуть блокувати багато ініціатив», – зауважив радник Президента. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами president.gov.ua 
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Як Росія веде економічну війну  
проти України 

08.04.2021 

Суть економічної агресії РФ проти України – обмеження поставок 
енергоносіїв у кризовій ситуації. В іншому санкційні заходи обох країн схожі: 
намагання обмежити імпорт продукції з доданою вартістю, виробництво якої 
є у власній країні. 

 
 
 
 
 
 

Для чого Кремль намагається придушити економіку України? На поверхні основна 
стратегічна ціль – показати, що демократія у пострадянській країні не може бути успішною, 
що вихід із сфери впливу РФ призведе до падіння економіки і зниження економічного рівня 
життя. Економічні заходи РФ проти України можна поділити на три основні групи заходів. 
Перша – це заборона ввозу на територію РФ української продукції з доданою вартістю. Це 
тягне за собою скорочення експорту продукції переробної промисловості, зменшення 
валютної виручки, робочих місць, податків, реальних доходів населення і т.д. Друга група – 
це маневрування поставками енергоносіїв. Це найбільш дієвий економічний захід, який в 
окремих галузях у конкретний момент часу наносить велику шкоду Україні. Сьогодні 
Україна зменшила залежність від імпорту вуглеводнів з РФ. Але досі імпортує більше 
половини нафтопродуктів, антрацитове вугілля для ТЕС, коксівне вугілля для металургії, 
близько половини ядерного палива для АЕС. Перекриваючі поставки у складні для України 
моменти, Кремль розраховує на стрибки цін для споживачів, що розхитує соціальну 
стабільність в країні. Третя група – це персональні санкції для українських юридичних і 
фізичних осіб. З точки зору ефективності, такі санкції дають мало результатів. А більше 
слугують інформаційним проявом економічної війни. 

 
 
 
 
 
 

Торгові обмеження РФ. Вперше торгові обмеження уряд РФ ввів у грудні 2018 року 
постановою №1716-83. Ця постанова оновлювалась у квітні 2019, січні і червні 2020 року. 
Офіційно таке рішення було відповіддю на "недружні дії України". Перші санкції по 
відношенню до РФ Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) запровадила своїм рішенням 
у вересні 2015 року після окупації Криму, боїв за Іловайськ і Дебальцеве на сході країни. Це 
були персональні санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб. У грудні 2015 р. 
КМУ своєю постановою №1147 затвердив перелік російських товарів, які не підлягають 
ввезенню в Україну. Російський документ про санкції складається з трьох переліків. 
Перший – це товари, заборонені до ввозу в РФ з території України, включаючи реекспорт і 
транзитні товари. До нього входять багато товарних кодів з продовольчої групи: пшениця, 
соняшникова олія, кондитерські вироби, хліб, томати і інші овочі, фруктові джеми і желе, 
соки, пиво, віно, спирт. Вся ця продукція виготовляється великою кількістю українських 
виробників. Наприклад, Україна є одним з найбільших експортерів зерна і соняшникової 
олії в світі. Ми маємо надлишкові потужності з виготовлення спирту, які до 2020 року були 
зосереджені в держмонополії "Укрспирт", а після демонополізації освоюються приватними 
виробниками. Цікаво, що російські санкції періодично призводять до подорожчання 
продовольчих товарів для споживачів в самій РФ. Також під заборону українського імпорту 
підпадають коди зі сфери медичного обладнання, жіночі прокладки, дитячі підгузки, папір і 
картон, шпалери, меблі, одяг: майки, шкарпетки, білизна, гольфи, костюми, взуття. Крім 
того, заборонена до продажу продукція із сталі: радіатори опалення, емальований посуд, 
котли. Все це Україна виробляє, маючи розвинену металургію. Обсяг виробництва сталі в 
Україні складає близько 21 млн тон на рік. Наприклад, емальований посуд виготовляє завод 
з групи Interpipe Віктора Пінчука в Дніпрі. Також заборонена машинобудівна продукція: 
турбіни, насоси, сільськогосподарська техніка, електричні трансформатори. Як відомо, 
Україна розвила збірку сільгосптехніки з високим рівнем локалізації за рахунок пільгових 
кредитів аграріям на купівлю вітчизняної техніки. Обладнання для електричних станцій 
виготовляють великі держпідприємства Турбоатом та Електроважмаш. Трансформатори 
різних типів виготовляють Запоріжтрансформатор Костянтина Григоришина, 
Укрелектроапарат Михайла Коренбліта в Хмельницькому. Другий перелік з постанови 
уряду РФ містить товари, заборонені до вивозу з РФ в Україну. В цей список входить сира 
нафта і похідні від неї продукти, за виключенням моторних палив. Слід зазначити, що 
Україна і так ніколи не імпортувала нафту з РФ у помітних обсягах. В Україні нафту 
переробляє єдиний нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, яким оперує 
Укртатнафта Ігоря Коломойського. До останнього переліку відносяться російські товари, 
продаж яких в Україну регулюють квоти Мінекономіки РФ. Це ручний важіль для того, щоб 
зупинити їх експорт у будь-який момент, чим Кремль неодноразово користувався. Ці 
товари: вугілля, кокс, бензини, дизельне пальне, автогаз і бітум. Антрацитове вугілля 
потрібне українським тепловим станціям, коксівне вугілля і кокс – металургії. Бітум – для 
будівництва доріг. Нафтопродукти є соціально важливими споживчими товарами. Кремль 
не відмовився від продажу цієї продукції, бо український ринок – ласий шмат для 
російських постачальників. І в плані логістики і в плані преміальних цін. Втім, у скрутний 
для України час РФ обмежує продаж енергоносіїв, чим поглиблює кризу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Як РФ маневрує поставками енергоносіїв. Найпоказовіший приклад такого 

маневрування – поставки вугілля на Луганську ТЕС, що входить в ДТЕК Ріната Ахметова. 
Вона розташована в місті Щастя Луганської області – на лінії зіткнення з так званою ЛНР. 
Під час військових дій 2014-2015 років були перебиті лінії електропередачі, які з'єднували 
ЛуТЕС з Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). ЛуТЕС була вимушена працювати в 
режимі часткового енергоострову, щоб забезпечити споживачів півночі Луганської області, 
яка знаходиться під контролем України. Через те, що забезпечення ЛуТЕС антрцитовим 
вугіллям до війни здійснювалось через Луганськ, цей шлях був закритий. Єдиний шлях 
підвозу вугілля, що залишився – залізнична гілка з території РФ. По ній ДТЕК підвозив 
вугілля на ЛуТЕС з власного Шахтоупрвління "Обуховське" у Ростовській області РФ. Щоб 
з'єднати ЛуТЕС з ОЕС України ще з 2016 року оператор системи передачі НЕК "Укренерго" 
почав будівництво підстанції "Кремінська". Через затягування відводу землі будівництво 
мало завершитись у травні 2020 р. Але з липня 2019 р. АТ "Российские железные дороги" 
(РЖД) перестала надавати ДТЕК дозволи на транспортування вугілля по території РФ до 
ЛуТЕС. Луганська область опинилась під загрозою відключення електроенергії. ЛуТЕС 
перейшла на спалювання більш дорогого природного газу. В червні 2020 р. була введена в 
експлуатацію ПС "Кремінська", яка з'єднала ЛуТЕС з ОЕС. Таким чином, навіть в разі 
зупинки ЛуТЕС споживачі Луганської області могли отримати електроенергію. А ще 
наприкінці травня РЖД надала дозволи на підвіз вугілля до ЛуТЕС, бо неможливість 
імпорту вугілля з РФ вже ніяк не загрожувала енергетичній безпеці Луганської області. 
Суть цього економічного тиску – продавати енергоносії Україні під час стабільної ситуації і 
перекривати їх поставки, коли в них є критична потреба. Інший кейс такого тиску – відмова 
РФ лібералізувати ринок природного газу. Як відомо, з 2015 р. Україна не купує газ у Росії. 
До того, продаж газу здійснювався через монопольний контракт: єдиний постачальник з 
боку РФ (Газпром) і єдиний покупець з боку України – НАК "Нафтогаз України". У жовтні 
2015 р. Верховна Рада затвердила закон Про ринок газу, який передбачає вільний доступ до 
інфраструктури всіх учасників ринку. Сьогодні законодавство України не забороняє будь-
якій компанії – українській або іноземній – купувати в РФ на східному кордоні. Але РФ не 
продає. З політичних мотивів РФ зацікавлена, щоб Україна купувала той же російський газ з 
Європи, коли в його ціні закладена вартість транспорту з РФ до європейських хабів і назад – 
до західного кордону України. Таким чином ціна газу для українського споживача стає 
дорожчою. Це посилює соціальну напругу.  

 

Персональні санкції проти юросіб. Перший документ із введенням персональних 
санкцій РФ проти українських юридичних і фізичних осіб був виданий у листопаді 2018 р. – 
постанова Уряду РФ №1300. Остання ітерація змін відбулась у лютому 2021 р. Тоді список 
підсанкційних юросіб був розширений з 75 до 84 рядків. Санкції передбачають блокування 
рахунків, цінних паперів і заборону на вивід капіталу для вказаних в переліку юридичних і 
фізичних осіб. Слід зазначити, що для українських компаній такі заборони не становлять 
великої загрози. Для відкриття рахунків в РФ потрібно мати там хоч якесь представництво. 
А в цьому разі у компанії виникне більше проблем в Україні, ніж в РФ. Проаналізувавши 
перелік, БЦ прийшов до висновку, що він складений недбало. Наприклад, до нього додані 
підприємства, які вже давно не працюють – Іршанській і Вільногірський філіали державної 
"ОГХК". Вони перестали працювати ще з 2015 року, коли уряд припинив договір їх оренди зі 
структурами Дмитра Фірташа. На початку 2021 року навіть завершився юридичний процес 
ліквідації цих юросіб. Ще один приклад недбалості – до переліку чомусь доданий оператор 
газових розподільчих мереж Черкасигаз, який належить колишнім менеджерам Фірташа 
Ігорю Вороніну та Юрію Величко. Черкаська область навіть не межує з РФ, а інших 
операторів ГРМ в переліку немає. В постанові уряду РФ вказаний некаретний код 
підприємства згідно ЄДРПОУ: 03361401. Справжній код відрізняється на одну цифру: 
03361402. Знаходження в санкційному списку Кремля не заважає українським 
підприємствам продавати свою продукцію в РФ. Наприклад, державний Східний ГЗК, що 
видобуває уранову руду у Дніпропетровській області, через НАЕК Енергоатом постачає її 
російському Росатому для збагачення. Вже згаданий ОГХК продає титанову сировину 
російському титановому холдингу ВСМПО-АВИСМА. Загалом існування цих персональних 
санкцій, крім інформаційного забезпечення агресії РФ в бік України, не зрозуміле.  

 

Що робить Україна. Як вже згадувалось, запровадження санкцій проти РФ Україна 
почала наприкінці 2015 р. У вересні 2015 р. рішенням РНБО були запроваджені персональні 
санкції проти фіз. і юросіб РФ. Після того санкції доповнювались і подовжувались кожного 
року. Остання ітерація відбулась у рішенні РНБО від 2 квітня 2021 р. Сьогодні в санкційному 
списку України знаходяться 73 юридичні особи, включаючи українських резидентів. 
Ефективність таких санкцій приблизно така сама, як і у персональних санкцій з боку РФ. 
Для російських компаній блокування рахунків і активів в Україні немає значення, бо в них 
їх немає. Більш ефективними є санкції РБНО проти власних українських компаній. Хоча 
доречніше було це зробити через кримінальні провадження правоохоронних органів і суди. 
Постанова Кабміну №1147 від грудня 2015 р. про заборону імпорту в Україну окремих 
російських товарів більш ефективна. За час дії до документу вносилось 14 змін. В переліку 
забороненого російського імпорту м'ясо, риба, молочні продукти, сири, кава, чай, 
кондитерські вироби, пиво, спирт, горілка, сигарети, цибуля, залізничні локомотиви і 
вагони, мінеральні добрива, скляна тара, ветеринарні вакцини, лікарські засоби, одяг, 
труби, дріт, трактори і легкові автомобілі. Треба відмітити, що деякі коди товарів у 
російських санкціях дзеркально відображають товарні коди в українському санкційному 
переліку. Втім, ці санкції не співставні через неспівставність економік. За рахунок більшої 
кількості населення, величезного обсягу корисних копалин і більшого ВВП, РФ значно 
менше страждає від втрати ринків збуту в Україні, ніж навпаки. А головне, перекриттям 
поставок будь-якого товару Україна не може заподіяти РФ летальної шкоди. Натомість РФ 
може сильно ускладнити життя Україні, перекривши поставки ядерного палива, 
нафтопродуктів, або коксівного вугілля. Загалом, суть економічної агресії РФ проти України 
полягає в перекритті поставок важливої сировини в кризовій ситуації.  
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МВФ поліпшив прогноз для  
ВВП України 

06.04.2021 

Міжнародний валютний фонд очікує, що рівень реального ВВП 
України цього року досягне 4,0%, що є вищим на 1,0% в порівнянні з 
попереднім прогнозом МВФ, оприлюдненим минулого жовтня. 

Про це йдеться в квітневому огляді Фонду «Перспективи світової економіки» (WEO). 
Так, за останніми розрахунками МВФ, економічне зростання в Україні в 2021 році 
прогнозується на рівні 4,0% – у жовтні минулого року цей показник не перевищував 3,0%. 
Крім того, у 2022 році очікується зростання ВВП України до 3,4% у порівнянні з 2,7% у 
попередньому огляді. Водночас відзначаються покращені показники українського ВВП за 
результатами 2020-го «пандемічного» року. Так, у нинішній доповіді вказано, що падіння 
становило -4,2% у той час, як минулого жовтня воно прогнозувалося на рівні «мінус» 7,2%. 
Крім того, МВФ оприлюднив прогноз для України по інших напрямах. Зокрема, очікується, 
що індекс споживчих цін підніметься до 7,9 цього року та 6,8 наступного. Баланс поточних 
рахунків становитиме «мінус» 2,5 у 2021-му та «мінус» 3,6 у 2022 році. Рівень безробіття в 
Україні цього року зменшиться до 9,0% у порівнянні з 11% за попередніми прогнозами, а 
також знизиться до 8,4% наступного року, що на 0,2% менше, ніж прогнозувалося в жовтні.   

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Обсяг тіньової економіки в Україні становить  

половину ВВП – Гетманцев 
13.04.2021 

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та 
митної політики Данило Гетманцев вважає, що обсяг тіньової економіки в 
Україні – це половина ВВП. Про це він розповів у інтерв‘ю Укрінформу. 

«Я вважаю, що обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Наприклад, у 2020 році 
ВВП склав 4,5 трильйони. Поділіть навпіл – отримаєте приблизну суму тіньової економіки. 
Точно цифру ніхто не скаже, жодні дослідження не можуть бути достовірними, тому що 
«тінь» неможливо порахувати», – сказав Гетманцев. Він також підкреслив, що питання 
контрабанди та тіньової економіки за своїми масштабами є прямою загрозою національній 
безпеці. Водночас голова комітету зауважив, що наразі прийняті всі акти, необхідні для 
першого етапу детінізації. Зокрема, нова редакція закону про фінансовий моніторинг, про 
фіскалізацію, про банківський спліт, про спільний транзит щодо митниць, антиофшорний 
закон. Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада схвалила понад 60 рішень 
парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, більшість 
яких спрямована на системну протидію тіньовій економіці. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
J.P. Morgan прогнозує зростання ВВП України  

в 2021 році на 5,6% 
14.04.2021 

Аналітики J.P. Morgan підтвердили прогноз росту ВВП України у 2021 
році на 5,6% та очікують підвищення облікової ставки до 7%. Про це 
йдеться у квітневому коментарі банку. 

"Ми як і раніше вважаємо, що в 2021 році зростання перевищить 5% в основному за 
рахунок внутрішніх чинників, але також буде підтримуватися зовнішнім попитом. У міру 
відновлення європейської та світової економіки в другій половині 2021 року український 
експорт повинен збільшитися в обсязі і сприяти зростанню", - заявили аналітики. "Вони 
вказали на хороші показники четвертого кварталу минулого року і сильне зростання 
роздрібних продажів, що підтверджує думку, що споживання буде важливим драйвером 
зростання і в цьому році", - йдеться у повідомленні. У J.P. Morgan додають, що серйозне 
скорочення інвестицій та скорочення запасів були основними негативними факторами 
зниження ВВП на 4% в 2020 р., проте у цьому році ситуація в цих сферах покращиться. 
Зокрема, аналітики очікують відскоку інвестицій майже на 30% після спаду більш ніж на 
24% в минулому році і вихід на докризовий рівень. На їхню думку, поповнення запасів 
додасть значний додатковий імпульс зростанню в 2021 р. Аналітики також прогнозують, 
що вакцинація буде просуватися дуже повільно, більше половини населення буде 
вакциновано приблизно до середини 2022 року. Серед ризиків J.P. Morgan вказує можливе 
серйозне загострення ситуації з COVID-19 або геополітичні події. …  

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

 
Макроекономічний прогноз Альфа-Банку:  

вектор відновлення зберігається 
15.04.2021 

Незважаючи на посилення карантинних обмежень у багатьох регіонах 
України за останні тижні, ми спостерігаємо доволі стійку динаміку 
споживчого попиту на тлі стабільного зовнішнього попиту.  

Згідно з нашим базовим сценарієм прогнозу, в ІІ кварталі економіка продемонструє 
приголомшливе зростання більш як на 10% рік-до-року, експлуатуючи ефект порівняння з 
дуже слабким ІІ кварталом 2020 р. У другому півріччі 2021 року помірне відновлювальне 
зростання підживлюватиметься очікуваним послабленням карантинних обмежень та 
подальшим зростанням реальних наявних доходів, а також збільшенням врожаю у 
агросекторі. Загалом, згідно з нашим базовим прогнозом, зростання реального ВВП України 
за підсумками 2021 р. становитиме 4,3%. Таким чином, економіка в реальному вираженні 
відновиться до рівня 2019 року. Утім, відновлення не буде однорідним. У галузевому розрізі 
посилюється роль торгівельного сектору, який вже нині перевищує докоронакризові 
показники. Також суттєво перевищить рівень 2019 року галузь інформаційних технологій і 
телекомунікацій. Разом з тим промисловість, транспорт та готельно-ресторанна галузь так 
і не зможуть повноцінно відновитися цього року. З боку попиту, економіка залишатиметься 
орієнтованою передусім на приватне споживання, що формує три чверті ВВП України. 
Частка інвестиційної компоненти у ВВП залишатиметься пригніченою, що обмежує 
подальші перспективи зростання. Можливості фіскального стимулювання економіки 
поточного року обмежені через недостатність джерел фінансування, що обмежить дефіцит 
державних фінансів рівнем 4% ВВП.  Наші очікування стрімкого прискорення споживчої 
інфляції, що їх було озвучено у грудневому прогнозі, справдилися, і навіть були помітно 
перевищені вже у І кварталі 2021 року. Це призвело до перегляду прогнозу середньорічного 
зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у 2021 році з 7,3% до 8,5%. За нашими оцінками, у ІІ 
кварталі прискорення зростання ІСЦ візьме паузу, проте у ІІІ кварталі ще трохи 
прискориться із виходом у діапазон 9-10%, що, скоріше за все, позначить локальний пік 
споживчої інфляції в Україні. Згодом інфляція почне сповільнюватися, проте очікування 
зростання ІСЦ на кінець 2021 р. також дещо скориговано вгору: з 8% на 8,6%. Ми очікуємо 
доволі стриману монетарну реакцію на прискорення інфляції. Структура інфляційного 
стрибка має переважно екзогенну та регуляторну природу, і застосування «канонічного» 
монетарного підходу для її пригнічення малоймовірне. … 

Основні макроекономічні показники >>> 
За матеріалами Альфа-Банку 
 

 
Національний банк України підвищив облікову  

ставку на 1 п.п. - до 7,5% 
15.04.2021 

Підвищення облікової ставки спрямоване на поступове сповільнення 
інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в 
першому півріччі 2022 року. 

В I кварталі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 
1 в. п., але відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося прогнозом, під дією 
переважно тимчасових факторів. За підсумками березня зростання споживчих цін у річному 
вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція – до 5,9%. Динаміка показників перевищила 
прогноз Національного банку України, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2021 
року. З одного боку, стрімке прискорення інфляції зумовлювалося здебільшого 
тимчасовими чинниками – зростанням світових цін на продовольство та енергоносії. 
Пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни 
вгору. Значний вплив також мала низька база порівняння. З іншого, - фундаментальний 
інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за 
рахунок підвищення зарплат. Роздрібний товарооборот стабільно перевищував докризові 
рівні. У лютому він був на 5,6% більшим, ніж в аналогічному місяці минулого року. 
Унаслідок подорожчання товарів щоденного вжитку інфляційні очікування залишаються 
підвищеними. З огляду на стрімке відновлення світової економіки та посилення 
інфляційного тиску, Національний банк України переглянув прогноз інфляції з 7% до 8% у 
2021 році, але очікує її повернення до цілі 5% у першому півріччі 2022 року та подальшу 
стабілізацію на цьому рівні. Пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 р. Утім, 
надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для 
окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком України 
поступово розвернуть інфляційну динаміку. Восени інфляція почне знижуватися та 
повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. в І півріччі 2022 року, де й залишатиметься 
надалі. Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через 
посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії, Національний банк 
України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%. У IV кв. 
минулого року економіка майже сягнула докризового рівня, але на початку 2021 р. її 
відновлення дещо сповільнилося. По-перше, запровадження нових карантинних обмежень 
призвело до пригнічення ділової активності. По-друге, ефект нижчих минулорічних 
врожаїв позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та 
вантажообороту. По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та 
розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників 
промисловості попри високі ціни на світових товарних ринках. Складніші погодні умови 
січня-лютого послабили показники будівництва та транспорту. Водночас за підсумками 
березня, незважаючи на “карантин червоних зон”, очікується зростання реального сектору 
економіки за рахунок ефекту низької бази порівняння і фактичного поліпшення показників 
підприємств. З урахуванням цих чинників очікується скорочення економіки в річному 
вимірі за підсумками I кварталу. Починаючи з II кварталу економіка України повернеться 
до стійкого зростання. Головним рушієм і надалі залишатиметься споживчий попит. В 
умовах пожвавлення світової економіки та подальшого прогресу в боротьбі з пандемією 
поволі збільшуватиметься й інвестиційний попит. Утім, НБУ погіршив прогноз зростання 
реального ВВП у 2021 р. з 4,2% до 3,8% передусім через втрати, пов`язані з посиленням і 
продовженням карантинних обмежень. У 2022-2023 роках зростання економіки буде 
близьким до 4%. Поточний рахунок платіжного балансу в 2021 р. буде зведено з незначним 
дефіцитом, який відчутно розшириться у 2022-2023 рр. через зростання внутрішнього 
попиту та менш сприятливі умови торгівлі. Очікується, що поточний рахунок у 2021 р. 
повернеться до незначного дефіциту (0,8% ВВП) унаслідок зростання внутрішнього попиту 
й поступового відновлення міжнародного туризму. У 2022-2023 р. дефіцит поточного 
рахунку суттєво розшириться передусім через менш сприятливі умови торгівлі для 
експортерів аграрної та металургійної продукції й очікуване зниження доходів від транзиту 
газу. На це впливатиме також подальше зростання споживчого та інвестиційного імпорту в 
умовах повноцінного відновлення від коронакризи світової та української економіки. 
Основним припущенням макропрогнозу, яке Правління Національного банку України бере 
до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ. Національний банк України очікує 
подальшого прогресу України в перемовинах із МВФ. Співпраця з МВФ та іншими 
міжнародними партнерами посилює спроможність Уряду України підтримати економіку 
під час кризи та сприятиме проходженню піку боргових виплат восени. Завдяки цій 
співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках перебуватимуть на достатньо 
високому рівні – 29-30 млрд. дол. США. Ключовим ризиком для макропрогнозу є посилення 
параметрів карантину в Україні та у світі, а також низькі темпи вакцинації в країні. Нові 
хвилі пандемії та штами коронавірусу змусили країни вчергове повертатися до посилення 
карантинних обмежень у I кварталі 2021 року. Попри часткову адаптацію бізнесу до нових 
умов, це сповільнює відновлення ділової активності. Низький темп вакцинації в Україні 
створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення 
інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки. Актуальними є також інші 
ризики: ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах; волатильність на 
глобальних ринках капіталу; різке погіршення умов торгівлі. Зважаючи на наявний баланс 
ризиків та посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, 
Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 7,5%. Прогноз 
Національного банку України передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до 
кінця року. З огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для 
приведення інфляції до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Водночас більш відчутне 
зростання фундаментального інфляційного тиску, ніж очікується зараз, та погіршення 
інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики.  

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

 
Concorde Capital очікує у 2021 р. зростання ВВП України  

на 4,1% за інфляції 8% 
20.04.2021 

Інвесткомпанія Concorde Capital очікує зростання економіки України у 
2021 році на 4,1% за інфляції 8% і середньорічного курсу 27,6 грн/$1, 
повідомляється в оновленому макропрогнозі компанії у вівторок. 

Згідно з ним, на кінець року курс становитиме ≈ 28,2 грн/$1, баланс поточного 
рахунку залишиться позитивним - $0,5 млрд, а резерви зростуть до $30,5 млрд. За оцінками 
Concorde Capital, падіння ВВП у першому кварталі становило 2,7%. У компанії зазначили, що 
ревальвація гривні призупинилася у зв'язку з посиленням ризику відновлення військової 
агресії, і цей самий ризик призвів до подальшого послаблення інтересу нерезидентів до 
українського боргового ринку. У Concorde Capital оцінюють загальну потребу держбюджету 
у фінансуванні в $11,8 млрд, з яких на внутрішньому ринку за рахунок ОВДП - $4,4 млрд, 
міжнародних фінансових організацій - $1,8-4,6 млрд, що змушує шукати ще $5,5-2,8 млрд в 
інших джерелах. У компанії зазначили, що станом на 19 квітня чисте залучення на ринку 
ОВДП становило лише 6 млрд грн, хоча минулого року результат був іще гірший - "мінус" 3 
млрд грн. Наступного року Concorde Capital очікує уповільнення зростання до 3,5% за 
зниження інфляції до 5,5%. Як повідомлялося, минулого року ВВП України знизився на 4% 
за інфляції 5% і середньорічного курсу 26,96 грн/$1 і позитивного балансу поточного 
рахунку $6,6 млрд. Курс на кінець року становив 28,27 грн/$1. 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222379-mvf-polipsiv-prognozi-dla-vvp-ukraini.html
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https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/14/672971/
https://alfabank.ua/about/press/makroekonomichnij-prognoz-vektor-vidnovlennya-zberigayetsya-2486
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КШЕ прогнозує зростання ВВП України  
на 4,7% у 2021 році 

20.04.2021 

Київська школа економіки (КШЕ) прогнозує зростання ВВП України 
2021 року на 4,7%, а в наступні два роки – на 2,7% та 3,7% відповідно. Про це 
повідомляє «Інтерфакс». 

«За нашими базовими оцінками, ВВП у 2021 році зросте на 4,7%. Ще півтора місяця 
тому у нас був вищий прогноз – 5,1%, проте ми переглянули свою оцінку з огляду на вплив 
карантину, погіршення умов для експорту та подорожчання імпорту», – сказав керівник 
Центру макроекономічного моделювання КШЕ Юрій Шоломицький.. За словами 
Шоломицького, протидіяти зростанню економіки цього року буде падіння інвестицій у 
2020 р., а також тривалий негативний ефект пандемії зокрема. Згідно з базовим сценарієм 
прогнозу КШЕ, інфляція поточного року становитиме 7,7%, а в наступні роки цей показник 
утримуватиметься в рамках 5%. Що стосується курсових очікувань, то Шоломицький 
оприлюднив прогноз курсу гривні у 28,9 грн/$1 наприкінці 2021 року, до чого призведе 
девальвація в другому півріччі. Надалі гривня знецінюватиметься, приблизно на 4% за рік, 
прогнозує КШЕ. Отже, наприкінці 2022 р. обмінний курс очікується на рівні 30 грн/$1 та 
31грн/$1 у 2023 р., свідчать матеріали прогнозу КШЕ. Як зазначив Шоломицький, основне 
припущення прогнозу – продовження переговорів з Міжнародним валютним фондом 
(МВФ), проте в КШЕ прогнозують відсутність траншу у 2021 році. При цьому, на його думку, 
Україна має достатній ресурс, щоб пройти рік без фінансування з боку фонду. Як зазначив 
керівник центру, середньорічна облікова ставка у 2021 році очікується на рівні 7,1% річних, 
у два наступні роки – 7,5%. Говорячи про оптимістичний сценарій, за якого буде посилено 
приплив зовнішніх інвестицій, КШЕ очікує зростання ВВП на 5% цього року та на 3,3% і 
4,7% у наступні два. Песимістичний сценарій передбачає зростання ВВП цього року на 4,6%, 
а у 2022 та 2023 роках – 2,3% і 3,8% відповідно. Основне припущення песимістичного 
сценарію – подорожчання нафти й газу на 10% у другому півріччі 2021 року. У такому разі, 
за словами Шоломицького, зростання інфляції може сягнути 9,4%, а можливо, й понад 10%. 
КШЕ також розробила сценарій, основним припущенням якого є відмова МВФ від співпраці 
з Україною (на відміну від затягування переговорів), за такої умови зростання економіки у 
2021 році становитиме 4,3%, а також 2,4% у 2022-му та 3,4% у 2023 році. «При цьому курс 
девальвуватиме сильніше, ніж за всіх описаних вище сценаріїв», – зазначив Шоломицький. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
ICU ухудшил прогноз роста ВВП 

 в 2021г до 5,2% 
27.04.2021 

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП в 2021 году до 5,2% с 5,6% в 
декабрьском прогнозе, сообщил глава департамента макроэкономических 
исследований группы Сергей Николайчук. 

"Основное допущение базового сценария - постепенное возобновление украинской 
экономики", - сказал он в ходе представления прогноза во вторник, добавив, что сценарий 
также базируется на допущении о вакцинации 50% населения до конца 2021 г. По словам 
Николайчука, в 2022 г. ожидается замедление роста экономики до 3,8%. "В третьем-
четвертом квартала 2021 г. мы ожидаем основной "бум" и самый большой импульс 
ускорения экономического роста, связанный с ускорением роста мировой экономики и 
смягчения ограничений, а также прогноз хорошего урожая", - сказал Николайчук. Согласно 
оценкам ICU, курс гривни к доллару в 2021-2022 гг. будет колебаться на уровне 27,5 28,5 
грн/$. По мнению Николайчука, текущий рост инфляции носит временный характер и в 
январе-марте 2022 г. инфляция вернется к целевому диапазону НБУ. При этом центробанк 
будет удерживать учетную ставку на уровне 7,5% на протяжении года и только в апреле-
2022 снизит ее до 7%. Как указал Николайчук, дефицит госбюджета в 2021 году снизится 
до 4,5%, что ниже по сравнению с 5,5% в законе о госбюджете на этот год, а в 2022 г . этот 
показатель сократится до 3% ВВП. Это связано с перевыполнением госбюджета по доходам 
в І квартале, в частности, по поступлениям от таможни за счет более высоких мировых цен 
на сырьевые товары. При этом часть расходов останется непрофинансированной. 

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

 
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

 
Промислове виробництво відновило зростання, -  

Мінекономіки 
22.04.2021 

Промислове виробництво у березні 2021 р. зросло на 2,1% відповідно 
до березня минулого року. Про це повідомляє Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

«Серед факторів, які забезпечили зростання виробництва промислової продукції, 
можна відзначити сприятливу кон’юнктуру на зовнішніх ринках залізних руд та чорних 
металів. Зокрема, металургійне виробництво зросло на 5,2%, добування металевих руд – на 
3,2%. Це поєдналося з подальшим ростом споживчого попиту на внутрішньому ринку», - 
прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Ігор Петрашко. Окрім того, позитивний вплив спричинили початок нового будівельного 
сезону (виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції зросло на 3,9%, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність - на 5%) та проведення посівної кампанії у сільському господарстві 
(виробництво хімічних речовин і хімічної продукції зросло на 14,3%). «І хоча в другій 
половині березня відбулося посилення карантинних заходів в окремих регіонах країни, 
внаслідок пристосування бізнесу до складних умов спостерігалося зростання виробництва 
в інвестиційних видах діяльності. Наприклад, у машинобудуванні виробництво зросло на 
7,6%, виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – на 
26,1%, текстильне виробництво зросло на 14,6%», - додав Міністр. Разом з тим відновлення 
економічної активності реального сектору економіки сформувало підвищений попит на 
енергетичні ресурси (виробництво у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – зросло на 7,3%, добуванні вугілля – на 8,1%). За підсумком І 
кварталу 2021 року (п/п) промислове виробництво в цілому уповільнило темпи падіння до 
2,0% («мінус» 4,2% у січні-лютому 2021р. та «мінус» 4,3% у І кв. 2020р.), у тому числі 
добувна промисловість – до «мінус» 2,8% («мінус» 3,4% у січні-лютому 2021р.), переробна – 
до «мінус» 3,3% («мінус» 6,5% відповідно). Водночас у постачанні електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря темпи зростання прискорилися до 4,1%. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами kmu.gov.ua 
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Велика приватизація призначена на літо.  
Що продадуть насамперед  

02.04.2021 

Перші аукціони продажів об'єктів великої приватизації повинні 
пройти влітку. В списку передусм ОГХК, «Більшовик» і «Президент Готель». 
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

«Перші аукціони в рамках «Великої приватизації» повинні пройти вже цього літа. 
Серед пріоритетних об'єктів: «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Президент Готель» і 
Перший київський машинобудівний завод «Більшовик», — повідомив глава уряду за 
підсумками зустрічі з главою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком. Відзначимо, 
30 березня Верховна Рада Україна підтримала у  другому читанні урядовий законопроєкт 
№4543  про розблокування великої приватизації. За це рішення проголосувало 257 народних 
депутатів. Прийняття закону дозволить усунути останню перешкоду для відновлення 
приватизації великих державних підприємств. “Дякую народним депутатам за підтримку 
цього надважливого законопроєкту. Зняття обмежень на продаж з великих державних 
підприємств дасть змогу не тільки наповнити державний бюджет, а й залучити великий 
обсяг приватних інвестицій в розвиток цих компаній та економіку України,” - зазначив 
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. В 
першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, 
Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”. 
“Ухвалення закону дозволить нарешті оголосити та провести аукціони”, - додала 
заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Світлана Панаіотіді. Нагадаємо, у 2021 році план надходжень до Державного бюджету від 
приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Виконання цього плану можливе лише за 
умови  розблокування аукціонів великої приватизації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 

 
Кабмин обязал предприятия с госдолей направить  

половину прибыли на дивиденды 
28.04.2021 

КМУ установил для большинства предприятий с госдолей 
базовый норматив отчисления доли прибыли, направляемой на выплату 
дивидендов по итогам деятельности в 2020 году, на уровне 50%. 

Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина в среду, передает 
Интерфакс-Украина. Таким образом, правительство, в частности, повысило норму 
отчисления для ЧАО "Укгидроэнерго" – в предыдущем проекте постановления, снятом с 
рассмотрения на заседании 21 апреля по просьбе министра экономики Игоря Петрашко, 
сославшегося на необходимость его доработки, предусматривалось установления нормы 
для генкомпании на уровне 30%. Вместе с тем, согласно пояснительной записке к 
документу, для "Ощадбанка" размер дивидендов устанавливается на уровне 30%, 
"Приватбанка" – 80%, НАК "Нафтогаз" – 95%, как предусматривалось и предыдущим 
проектом. В пояснительной записке указывается, что поступление дивидендов от 
предприятий госсектора за 2020 г. ожидается на уровне 23,2 млрд грн без учета 
дивидендов от "Нафтогаза", исходя из предусмотренного финпланом на 2020 год 
получения им убытка в размере 11,8 млрд грн. 

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

 
Створюється єдиний організаційно-економічний механізм  

справляння плати за оренду державного майна 
28.04.2021 

Уряд на засіданні прийняв постанову Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно». Про це 
повідомляє служба новин порталу  kmu.gov.ua 

Акт розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму 
справляння плати за оренду державного майна. Документом передбачається забезпечити 
учасників орендних відносин – орендаря та орендодавця чітким механізмом розрахунку 
орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), а також механізмом нарахування 
інфляції. Так, закон про оренду, введений в дію 1 лютого 2020 року, змінив категорії 
орендарів, які мають право отримувати в оренду державне майно на пільгових умовах (без 
аукціону), за орендними ставками, які визначаються Кабінетом Міністрів України. Крім 
того, Закон встановив, що перше продовження будь-яких договорів, у тому числі 
комерційних, відбувається без аукціону за ставками оренди, які визначаються Кабінетом 
Міністрів. Саме на виконання цих вимог і була ухвалена постанова. Порівняно з попереднім 
правовим режимом запроваджуються такі суттєві зміни: скорочується число цільових 
призначень, внаслідок чого вирівнюються умови, в яких працюють орендарі на схожих або 
тотожних ринках, чим досягається ефект запобігання викривленню конкуренції через 
невиправдане надання орендних пільг; натомість зменшуються орендні ставки для деяких 
соціально важливих видів діяльності, зокрема, приватної освіти (зменшення ставки у три і 
десять разів для приватних шкіл і приватних дошкільних закладів освіти, відповідно), для 
орендарів, які залучають молодь до занять спортом (зменшення з 17 до 3 відсотків). Дана 
постанова затверджує Методику та вносить зміни до Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна. Зокрема: запроваджується програма стимулювання 
інвестицій у відновлення занедбаних пам'яток архітектури. Орендарі, які забезпечили таке 
відновлення та завершили реставраційні роботи на об'єкті оренди, отримають право на 
додаткові орендні пільги. Якщо метою використання об'єкта є створення закладу освіти 
або музею, оренда зменшується до однієї гривні за квадратний метр на місяць. У залежності 
від розміру інвестиції у реставраційні роботи строки оренди можуть сягати від 15 до 49 
років; уточнюються підходи до визначення гарантійного внеску для участі в аукціоні: його 
розмір підвищується за участь в аукціоні на привабливі об'єкти оренди (зокрема, в 
пасажирських терміналах аеропортів), і зменшується, якщо об'єкт великої площі 
розташований поза межами обласних центрів або міст; спрощується процедура надання 
звільнень і знижок для орендарів, які потерпають від карантинних обмежень, зокрема, такі 
орендарі отримують знижку на підставі заяви без необхідності внесення змін до договорів.  

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

 
 
 

 

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША  
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
більше 10 тис. адресатів 

в Україні та світі 
 

096-158-13-61;  

maruschuk.a@gmail.com 
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Господарі України. Топ-15 найвпливовіших  
олігархів країни — рейтинг НВ 

10.04.2021 

Журнал НВ за допомогою двох десятків експертів склав перший 
рейтинг вітчизняних олігархів, визначивши, хто найбільше впливає на 
глобальні процеси у країні, а хто сильний в окремих сферах — політиці, 
економіці, суспільному житті. 

Ідея деолігархізації давно живе в українській політиці. Її вимагали учасники 
Помаранчевої революції у 2004-ому, її обіцяв після Майдану-2014 п’ятий президент Петро 
Порошенко, їй віддає належне Володимир Зеленський, нинішній голова держави. Але попри 
все це, олігархи й далі визначають життя усієї країни. Якщо їхній статок зростає або 
скорочується залежно від цін на залізну руду, електроенергію або безшовні труби, то їхня 
залученість у вітчизняну політику і вплив на суспільні настрої залишаються незмінно 
високими. НВ вирішив скласти перший список найвпливовіших супербагатіїв країни, 
опитавши з цією метою два десятки економістів, політологів і головних редакторів 
авторитетних видань. Рінат Ахметов, найбагатший українець, чий статок НВ і Dragon Capital 
у 2020-ому оцінили в $6,6 млрд, став лідером цього рейтингу. Його загальні 7,8 бала (за 
десятибальною шкалою) - результат багаторічних зусиль із ведення бізнесу на 
найконцентрованіших ринках економіки країни, що користуються особливим ставленням 
держрегуляторів. Свою роль відіграла й політична складова впливу Ахметова, а також його 
потужна медіаімперія. Порошенко, який опинився на другому місці, виліз на цю вершину 
іншим шляхом. Крім того, що він збудував гігантський кондитерський бізнес Roshen, 
експрезидент згуртував навколо себе патріотичний електорат, ставши для нього 
уособленням національних сподівань за часів Зеленського, коли пошук рішення 
донбаського питання провів чіткі лінії поділу між багатьма українцями. Замкнув трійку 
найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський, легенда «кумівського капіталізму» родом із 
Дніпра зі шлейфом звершень, які вивчає навіть американське ФБР. У нього тепер нова 
історія: якщо Ахметов і вибудувана ним імперія SCM мають намір рости, а Порошенко досі 
ходить у трійці лідерів електоральної соціології, Коломойський перебуває в низхідному 
тренді - проблеми сиплються на нього з усіх боків, і свій вплив він втрачає. Владислав 
Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України, впевнений: «Корупція - 
важлива проблема в Україні, проте не основна. Корупція є інструментом у руках певної 
групи людей, яких умовно називають олігархами». Європейський банк реконструкції та 
розвитку, один із найбільших інвесторів в економіку України, дотримується приблизно тієї 
ж позиції. «Економіка працює добре, коли в ній є достатня конкуренція між різними 
гравцями, а в Україні її немає, - заявив Алан Пію, віцепрезидент ЄБРР. - Бо великі 
[промислові] групи контролюють значну частину економіки, і потрібні зусилля, щоб 
обмежити їхній вплив». Загрози від існування групи олігархів визнають усі опитані НВ 
експерти. «У чотирьох із п’яти лідерів цього рейтингу велика частина впливу - контроль 
над медіа та політикою», - вважає Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру 
економічної стратегії (ЦЕС). І проблема з олігархами полягає не в їхньому винятковому 
багатстві, а в тому контролі над ЗМІ й політиками, за допомогою якого вони примножують 
свою фінансову силу. «Вже багато років олігархи невпинно продовжують контролювати 
українську політику й економіку всіма доступними їм способами, - підкреслює Андрій 
Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні. - Вони впливають на 
рішення Верховної Ради і лобіюють закони, які дають несправедливі переваги для їхнього 
бізнесу». ... 
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Сімʼя Медведчука позбулася контролю над  

шістьма підприємствами – «Схеми» 
08.04.2021 

Родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука 
позбулася шести підприємств у РФ, задіяних у нафтопереробці та 
нафтопродажу. Серед них Новошахтинський завод нафтопродуктів, 
який потрапив під українські санкції, пишуть «Схеми». 

За даними реєстру юридичних осіб РФ, 5 квітня 2021 року російська компанія «Юг 
Энерго» змінила власників. Її, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролювала 
дружина Оксана Марченко. Тепер часткою в 93% володіє російська «Петон інвест 
технолоджі». Це дочірня компанія «Науково-дослідного проєктного інституту нафти та газу 
«Петон», який є підрядником «Газпрому». Згідно з російським реєстром юридичних осіб, 
власниками «Петону» є двоє громадян РФ. Частку у 80% контролює бізнесмен та науковець 
із Уфи Ігор Мнушкін, який заснував компанію 1990 року. Частка у 20% у 2017 році відійшла 
Андрію Гранкіну. Оскільки «Юг Энерго» є материнською компанією нафтопереробного 
бізнесу умовної групи НЗНП, родина Віктора Медведчука втратила контроль ще над п’ятьма 
підприємствами. Ідеться про ТД «НЗНП» (компанія займається продажем нафтопродуктів), 
«Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник), «НЗНП Інжиніринг» (будівельна і проєктувальна 
компанія), «Роузвуд Шиппінг» (компанія-перевізник) та «Новошахтинський завод 
нафтопродуктів». Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав 
нафтопродукти в ОРДЛО. При цьому родини нардепа Медведчука й Тараса Козака 
продовжують володіти компанією «НЗНП Трейд», яка в сумнівному конкурсі отримала 
право видобувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському окрузі. 
Засновниками «НЗНП Трейд» залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталія 
Лавренюк (25%), «Ренессанс» Оксани Марченко (61%) і «Финконсалтпро» (14%). В останні 
місяці на засіданнях РНБО ухвалили низку рішень щодо санкцій. Так, 2 лютого президент 
Володимир Зеленський увів санкції проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти 
кума Путіна Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne, ZIK. 19 лютого РНБО включила 
до санкційного списку вісім осіб і 19 компаній через фінансування тероризму. Зокрема, 
Медведчука, його дружину Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, яку вважають 
цивільною дружиною нардепа Козака. Також під санкції потрапили компанії, зареєстровані 
на території Росії, Молдови та Португалії. Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила, 
що викрила низку серйозних злочинів під час реалізації неякісних нафтопродуктів в країні. 
Сума ухилення від сплати податків, за даними СБУ, становить 240 млн гривень. 
Кримінальне провадження відкрили відразу за декількома статтями: легалізація чи 
відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, 
зловживання владою або службовим становищем, незаконне виготовлення підакцизних 
товарів. На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних 
приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 авто", - йдеться в повідомленні СБУ. 
Формально бенефіціаром компанії є громадянин Ізраїлю Нісан Моїсеєв, але ЗМІ 
неодноразово писали про те, що компанія тісно пов'язана з оточенням політика Віктора 
Медведчука, щодо якого нещодавно українська влада запровадила санкції. Сам Медведчук 
це спростовував. Не знайшов зв'язку Медведчука з відповідними компаніями також 
Антимонопольний комітет України. 

Читати повністю >>>                                                                                © Олександр Куницький 
За матеріалами forbes.ua 

 
 

Надо возвращать долги? Юрий Косюк продает  
свои знаменитые яхты 

08.04.2021 

Основатель МХП Юрий Косюк, 52, в конце 2020 года выставил на 
продажу две знаменитые яхты – 85-метровую АСЕ (Туз) и 
вспомогательную 67-метровую Garcon (Мальчик). Об этом “ОЛИГАРХ” 
узнал из сообщения Forbes. 

Запрашиваемая цена за яхты €119 млн и €24 млн соответственно. Garson в январе 
2021 г. нашел нового владельца, имя которого не разглашается. Оба судна построены в 
2012 г. Внешний и внутренний вид АСЕ разработал лондонский дизайнер Эндрю Винч, 
который делал яхты для премьер-министра Катара, принца Брунея и российских 
миллиардеров Анатолия Седых и Андрея Скоча. «Стандартная лодка такого размера на 
Lurssen стоит ≈ €75 млн, – говорит основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин. 
– Итоговая цена зависит от стоимости внутренней отделки, на которую закладывают от 
€5000–6000 / м». Ориентировочная стоимость строительства АСЕ – €100–110 млн. Яхта 
Косюка – плавучая 5-ти палубная вилла с вертолетной площадкой. Она может принять на 
борт 10 гостей и 30 членов экипажа. На яхте есть где повеселиться – несколько зон для 
отдыха, кинотеатр, ночная дискотека, чайная комната, бар, тренажерный зал. Большая яхта 
Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen 
Shipyards за €25–30 млн. МХП не комментирует продажу яхт. «Мы уважаем личную и 
семейную жизнь Юрия Косюка и всех сотрудников, – ответила спикер МХП Ирина 
Ванникова. – Нам неизвестны подробности частной жизни, и мы не получали разрешение 
на распространение подобной информации в СМИ». Ход Тузом поможет Косюку погасить 
долг перед собственной компанией, отмечает издание. В 2019 году совет директоров МХП 
выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную 
линию до $80 млн. На протяжении двух лет Косюк брал разные суммы в долг и частично 
погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит. За два года он выплатил МХП $27,3 
млн. Оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть к декабрю 2021-го. Как 
сообщалось ранее, в 2018 г., яхта Юрия Косюка стоит $180 млн 

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

 
Порошенко задекларировал более 152 млн грн  

дивидендов от Rothschild Trust 
12.04.2021 

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" 
Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн 
дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – 
Rothschild Trust Schweiz AG), соответствующая информация 
опубликована в Едином государственном реестре деклараций. 

Согласно ей, дивиденды в размере Порошенко получил от швейцарской компании 31 
марта этого года. Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде 
процентов от вкладов в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке 
(МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно. Как сообщалось, в 2016 году 
Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind 
trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации "Рошен". Отметим, за 2020 год 
лидер "Европейской солидарности" задекларировал 222 млн грн доходов. Согласно поданной 
Порошенко декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции, 
за 2020 год пятый президент получил 222 млн грн доходов, из которых 214 млн - 
дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке. 
Также Порошенко задекларировал заработную плату в парламенте в размере более 500 
тыс. грн за год. Согласно декларации, количество компаний, конечным бенефициаром 
является Порошенко, в 2020 году составило 26. Кроме того, из подлежащих 
декларированию расходов Порошенко в 2020 году более 30 млн грн пошли на юридические 
услуги для защиты в более 50 уголовных дел, а на рекламу он потратил более 1,8 млн грн. 
Также согласно декларации сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 
23 млн. грн. Порошенко сохраняет наличными $ 51.2 млн и 423,3 млн грн. Среди движимого 
имущества у семьи Порошенко задекларировано три автомобиля - Jaguar и два Mercedes-
Benz. Также глава "Европейской солидарности" задекларировал ряд коллекций картин, 
часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные выборы, шубы и сумки жены Марины. 

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

Виктор Пинчук выставил на продажу  
46-метровую яхту за $13 млн 

14.04.2021 

Принадлежащая Виктору Пинчуку яхта Siren выставлена на 
продажу за $12,9 млн. Об этом сообщает издание Цензор.Нет со 
ссылкой на объявление о продаже на портале YachtHarbour. 

Яхта построена в 2009 г., до 2018 г. носила имя Oneness, рассчитана на 12 гостей, ее 
длина – 46 метров. С сентября 2020 г. она не выходила в открытое море и находится в порту 
Генуи. Яхта записана на компанию Verbena View Ltd (Виргинские о-ва). По данным 
панамского досье, Verbena View владеет кипрской компанией Pantoho Limited. В Украине на 
Pantoho Limited зарегистрирована Компания Инвестиционные пути, через которую Виктор 
Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks, уточняет издание. Также на Pantoho 
Limited оформлена еще одна компания Виктора Пинчука – Сервис Парк-М (Россия, до 2006 
года Интерпайп Трейд). Verbena View Ltd находится в управлении IFG International 
(Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр) и контролируется 
членом совета директоров Интерпайп Анной Хоменко, указывает издание. 

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

 
Верховный суд передал в Большую Палату  

“дело Суркисов” на $350 млн 
14.04.2021 

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 
350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка 
передали в Большую Палату Верховного суда, в отводе судьи банку 
отказали.  

Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда 14 
апреля 2021 рассмотрев дело по обеспечению иска Camerin Investments LLP, Sunnex 
Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin и Commercial LLP, Lumil Investments LLP, 
Sofinam Investments LLP в ПриватБанк, Министерства финансов Украины, Шлапак 
Александра Витальевича и Кабинета Министров Украины, частично удовлетворив 
ходатайство госбанка, передала его в Большую Палату ВС “в связи с существованием 
исключительной правовой проблемы на основании ч. 5 ст. 403 ГПК Украины “. В то же 
время, коллегия судей отказалась удовлетворять заявления стороны об отводе судьи-
докладчика Сергея Погребного. Отмечается, что в составе коллегии произошла замена: 
судью Аллу Олейник в связи с болезнью заменено на судью Григория Усика. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 
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Коломойский и Боголюбов покупали заводы в США  
за деньги "Приватбанка", – СМИ 

19.04.2021 

Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий 
Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными 
заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными 
парками и отелем. 

По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, активы были куплены за деньги, 
выведенные с "Приватбанка". Как отмечают журналисты, они ознакомились с сотнями 
судебных документов и заявлений, федеральными отчетами. Они также говорили с 
бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели 
активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку 
якобы переводили из "Приватбанка" на подставные компании на Британских Виргинских 
островах, а после – в США. Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. 
Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн. Журналисты выяснили, 
что до 2016 г. Коломойский и партнеры, в частности купили следующие активы: компания 
Niagara LaSelle (занимается сталью) за $236,1 млн; сталелитейный завод CC Metals and 
Alloys в Кентукки за $188,1 млн; Kentucky Electric Steel за $110,6 млн; сталелитейный завод 
Michigan Seamless Tube под Детройтом за $81 млн; Corey Steel в Иллинойсе за $43 млн. 
холдинг сталелитейных заводов Warner Steel, в который первоначально вложили $20 млн; 
небоскреб в Кливленде за $18,5 млн; крупная сеть сотовой связи в Иллинойсе $16,5 млн. К 
2016 году четыре сталелитейных компании, которые связывают с Коломойским, объявили 
дефолт с долгом в $381 млн. При этом, журналисты отмечают, что на предприятиях 
олигарха были плохие условия труда и безопасности. … 

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

 
Як нардеп Льовочкін опинився серед найбагатших  

українців і яку роль відіграє його сім'я 
20.04.2021 

У 2020 році статки Сергія Льовочкіна збільшилися на 27% до 
$168 млн. Але він залишився на 46 місці в рейтингу топ-100 
найбагатших українців від Dragon Capital і НВ. 

Сергій Льовочкін більше відомий в Україні як політик. Старт його успішної кар'єру 
на держслужбі пов’язують з його батьком — Володимиром Льовочкіним — який тривалий 
час працював в пенітенціарній службі України та навіть очолював її в 2001—2005 рр. Але і 
бізнес не чужий цій родині. Після здобуття вищої освіти в Київському Нархозі Льовочкін-
молодший зайнявся підприємництвом. У 1993?1998 рр. був засновником і керівником ряду 
комерційних структур. Зокрема, заступником голови правління банку Банкірський 
будинок. Але вже в 1996 році він став радником губернатора Донецької області Віктора 
Януковича. З 1999 року перейшов на посаду консультанта, а пізніше першого помічника 
президента України Леоніда Кучми. Де і працював до січня 2005 року. Вважається, що після 
Помаранчевої революції 2004 року він став одним з співзасновників політичної групи 
РосУкрЕнерго (Газовики), в яку крім Льовочкіна увійшли бізнесмен Дмитро Фірташ, екс-
глава Нафтогазу України Юрій Бойко і бізнесмен, екс-глава СБУ Валерій Хорошковський. У 
2007 році приєднався до Партії регіонів. У тому ж році був обраний народним депутатом за 
списком цієї партії. У 2010?2014 рр. очолював Адміністрацію президента України Віктора 
Януковича, ставши однією з ключових фігур режиму президента-втікача. ... 

Читати повністю >>>  
За матеріалами nv.ua 

 
“Родинна компанія” нардепа Дубневича володіла 200 кг золота,  

яке не потрапило під арешт Антикорсуду 
20.04.2021 

Кіпрська компанія Energypoint Holding Ltd, яка в різний час 
контролювалася членами родини нардепа Ярослава Дубневича, 
володіла 200 золотими злитками вартістю у $8 млн, які 
найімовірніше були продані в момент зняття з Дубневича 
депутатської недоторканності і арешту його майна. Про це йдеться 
в розслідуванні Мар’яни Сич та Максима Опанасенко для Bihus.Info. 

Відповідно до даних з фінансових звітів, золото з’явилося у компанії у 2017-му – 200 
злитків по одному кілограму і ще 11 злитків по одній унції.  У 2019-му у Ярослава 
Дубневича почалися проблеми – наприкінці жовтня Верховна Рада зняла з нього 
депутатську недоторканність і дала дозвіл на арешт – через розслідування Національного 
антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Силовики тоді 
назвали Дубневича організатором схеми виводу десятків мільйонів гривень з 
“Укрзалізниці”. Цікаво, що названий антикорупційниками проміжок роботи схеми з 
залізницею охоплював і рік появи золота у компанії – 2017-й. Нардеп швидко вийшов на 
волю під заставу, але під арештом опинилося все його майно. Але арешт не торкнувся 
Energypoint Holding Limited, власницею якої в той момент була донька Дубневича Роксолана 
Пиртко. Вона вийшла з компанії у листопаді 2019-го, а в опублікованому за кілька місяців 
річному звіті золотих злитків вже не було – їх продали. На що пішли виручені від продажу 
золота кошти невідомо, але нещодавно журналісти Bihus.Info зафіксували як Ярослав 
Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску. Таке авто 
нині коштує близько 6 мільйонів гривень. Energypoint Holding Limited довгий час 
згадувалася різними ЗМІ як бізнес-структура з орбіти родини Дубневичів, але про прямий 
зв’язок з сім’єю досі не повідомлялося. Окрім доньки Ярослава Дубневича кіпрською 
компанією свого часу володів і тесть нардепа Мирослав Швидкий. В розмові з журналістами 
чоловік заявив, що він був підставною особою і просто підписував те, на що вказував зять. 
Швидкий нині також значиться власником львівської компанії “Передзвін”, яка, в свою 
чергу, володіє цілим рядом дорогої нерухомості у Львові і колекцією автомобілів. На неї в 
тому числі записано і вищезгаданий Mercedes. Ці активи також не потрапили під арешт. В 
коментарі журналістам Швидкий заявив, що в “Передзвоні” він також формально, чим 
займається компанія – не знає і ніколи не був в її офісі. ... 

Читати повністю >>>  
За матеріалами bihus.info 
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 «Дистанційне управління»: наскільки олігарх  
Дмитро Фірташ зберіг вплив в Україні? 

24.04.2021 

Дмитро Фірташ – один із українських олігархів, якого 
пов’язують з численними корупційними схемами та з російським 
капіталом. Після звинувачення у корупції, він із 2014 року перебуває 
під домашнім арештом в Австрії.  

За цей час Фірташ продав деякі свої активи, однак досі залишається заможним та 
впливовим гравцем в Україні. На думку оглядачів, найближчим часом справа може 
отримати різкий поворот: після зміни президента і генерального прокурора у США, 
ймовірність екстрадиції Фірташа до Сполучених Штатів зростає. 18 квітня уряд США 
повідомив, що Фірташа в американських судах знову представлятиме американський 
юрист Ленні Девіс, який раніше захищав інтереси олігарха. Чому вже сім років Фірташ 
успішно опирається екстрадиції? Якими є його нинішні активи та вплив в Україні? Це 
з’ясувало Радіо Свобода. «Усунення надмірного впливу олігархів» – таким є один із пунктів 
для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України. Це 
звернення до урядів України та США у березні 2021 року підписали декілька українських та 
американських політиків, а також два авторитетні аналітичні центри: Київський 
безпековий форум і вашингтонська «Атлантична рада». Один із авторів звернення, експерт 
«Атлантичної ради» Андерс Ослунд в інтерв'ю Радіо Свобода назвав конкретне прізвище 
олігарха, який, на його думку, несе велику загрозу як агент російського впливу. «Я дивлюсь 
на Дмитра Фірташа не як на незалежного бізнесмена, а як на агента «Газпрому» і Кремля, – 
каже Ослунд. – Наскільки я розумію, він уже не є незалежною людиною, а повністю 
підпорядкований кремлівським інтересам», – зауважив Андерс Ослунд. З різкою заявою 
проти українських олігархів у березні 2021 року виступив президент України Володимир 
Зеленський, схвалюючи санкції США проти одного з них – Ігоря Коломойського. «Ми чітко 
бачимо різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас». А от прізвища тут 
не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ 
чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і 
надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших 
державних службовців?», – заявив Володимир Зеленський. Невдовзі після цього 
український президент ініціював розробку законопроєкту про статус олігарха, який, на 
його думку, мав би обмежити вплив великого бізнесу на політику. Попри жорсткі заяви із 
конкретними прізвищами, глава держави запровадив санкції лише проти одного зі 
згаданих олігархів – Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна. Ігор 
Коломойський, підсанкційний у США, справ в Україні проти нього при цьому не отримав. 
Хоча проти пов'язаних із ним колишніх посадовців «Приватбанку» тривають судові 
процеси, а 22 квітня силовики провели обшуки в компанії «Центренерго», яку раніше, за 
даними журналістів, очолював менеджмент, лояльний до Коломойського. Так само немає 
судових справ в Україні щодо олігарха Дмитра Фірташа, який з 2014 року перебуває під 
домашнім арештом в Австрії на вимогу США. Сполучені Штати Америки очікують від Києва 
жорстких кроків у цьому напрямку. Про це 8 квітня заявив заступник помічника 
держесекретаря США Джордж Кент. «Одна з проблем «сидить» у Відні і бореться проти 
екстрадиції до США. Чому це США переслідують і висувають звинувачення корумпованим 
українцям? Час українському керівництву і судовій системі замість того, щоб не ухвалювати 
рішення – задіювати українські установи, щоб корумповані українці несли відповідальність. 
Чому гроші досі надходять компаніям Дмитра Фірташа, хоча всі знають, що він починав як 
прикриття російських газових інтересів у 1990-x?», – звернув увагу дипломат. 

 

За що судять Фірташа, і чи буде екстрадиція? Днями медіа повідомили, що 
інтереси Фірташа у США знову представлятиме американський юрист Ленні Девіс. Це 
підтверджується й інформацією уряду США. Девіс, оплата якого складатиме 50 000 доларів 
на місяць, і раніше представляв Фірташа, зокрема у справі, за якою прокурори в Чикаго 
звинуватили олігарха у дачі хабаря посадовцям в Індії з метою отримання ліцензії на 
видобуток титану. У матеріалах слідства йдеться, що цей титан Фірташ планував постачати 
американській компанії «Боїнг». «Сподіваюсь, що федеральні прокурори Чикаго та 
Департамент юстиції у Вашингтоні переглянуть справу і я переконаний, що вони 
встановлять, що фактів, які підтверджували б звинувачення проти пана Фірташа немає», – 
заявив адвокат. Окрім судів у Австрії (за запитом США) щодо Фірташа порушували 
кримінальні справи в Іспанії, Німеччині та Таджикистані. Втім, найбільшу загрозу для нього 
становить саме можлива екстрадиція до Сполучених Штатів. Сам Дмитро Фірташ 
неодноразово заявляв, що вважає це судове переслідування політично мотивованим. Радіо 
Свобода звернулося до нього, щоб детальніше розпитати про обставини справи, але 
відповіді не отримало. Український олігарх винайняв цілу низку адвокатів високого класу, і 
вони роблять все можливе для того, щоб відтягнути екстрадицію до США, пояснює Радіо 
Свобода керівник Інституту світової політики Євген Магда. «Сполучені Штати намагаються 
забрати його до себе, але без особливого успіху наразі. В команді адвокатів Фірташа, 
наприклад, є Майкл Чертофф – це колишній міністр внутрішньої безпеки США. Це свідчить 
про серйозність боротьби», – вказує експерт. Ще одна версія, яка пояснює, чому Фірташ 
успішно опирається екстрадиції – підтримка з боку Кремля, а до того ж зв'язки із Росією 
влади цієї країни. Її озвучує президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло 
Гончар. «Раніше схема (в якій звинувачують олігарха) базувалася у Відні. А ще – австрійська 
прив'язка до російських фінансових потоків. Зрештою австрійці бояться, що віденський 
«сиділець» може багато чого розповісти про них американській юстиції», – вважає Гончар. ... 

 

Як може скластися доля Фірташа? >>>                                     © Євген Солонина, Артур Корнієнко  

 

За матеріалами radiosvoboda.org 
 

ФГВФО готовий продати пул активів банку Бахматюка  
на 21 млрд грн з дисконтом 99% 

26.04.2021 

За даними Фонду гарантування, 21 травня на майданчику EP 
Liquid відбудеться аукціон з продажу пулу активів банку "Фінансова 
ініціатива", який складається з 42 прав вимоги за кредитними 
договорами, що укладені з юридичними особами. 

Далі - заява ФГВФО: "Частина кредитів знаходиться у заставі Національного банку 
України. Активи у складі пулу пов’язані з одним власником – акціонером банку. Зокрема, 
п’ять найбільших позичальників, чия частка становить 23% номінальної вартості 
кредитного портфелю, є пов’язаними особами. Станом на 1 квітня 2021 р. всі позичальники 
– діючі підприємства, окрім одного – банкрута. Загальна сума заборгованості за кредитами 
у складі пулу – 20,7 млрд грн. Із них 62% становить тіло кредиту, а 38% нараховані, але не 
отримані відсотки. За усіма кредитами вилучені документи в ході кримінального 
провадження. У забезпеченні за кредитами – нежитлова та комерційна нерухомість 
загальною площею близько 77 тис кв м, сільськогосподарські товари та обладнання. 
Об’єкти нерухомості розташовані переважно в Івано-Франківську, Львівській, Сумській, 
Чернігівській та Луганській областях. Балансова вартість усього забезпечення – 91,3 млн 
грн. Раніше всі ці активи уже виставлялися на продаж – індивідуально та двічі у складі пулу, 
з поступовим зниженням ціни на 80%, однак поки не були придбані. Початкова ціна лоту – 
740 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону [у ході торгів ціна може 
знизитися до 148 млн грн, - Finbalance]. Участь у торгах можуть взяти як юридичні, так і 
фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами. Для цього необхідно 
завчасно зареєструватися згідно з правилами аукціону. Всі кошти, отримані від продажу 
активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами". .. 
 

Контекст >>>  
За матеріалами finbalance.com.ua 

Читайте також: НБУ відсудив у компанії Олега 
Бахматюка нерухомість в Івано-Франківську  >>>  
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https://biz.censor.net/news/3260572/kolomoyiskiyi_i_bogolyubov_pokupali_zavody_v_ssha_za_dengi_privatbanka_smi
https://nv.ua/ukr/biz/top-100-bogatyh/sergiy-lovochkin-dosye-biografiya-statki-skilki-groshey-u-deputata-lovochkina-50097103.html
https://bihus.info/rodynna-kompaniya-nardepa-dubnevycha-volodila-200-kg-zolota-yake-ne-potrapylo-pid-aresht-antykorsudu/
https://www.radiosvoboda.org/a/dystantsiine-upravlinnia-naskilky-oliharkh-dmytro-firtash-zberih-svii-vplyv-v-ukraini/31158444.html
http://finbalance.com.ua/news/fhvfo-hotoviy-prodati-pul-aktiviv-finansovo-initsiativi-na-21-mlrd-hrn-z-diskontom-99
http://finbalance.com.ua/news/nbu-vidsudiv-nerukhomist-u-kompani-bakhmatyuka-v-ivano-frankivsku
http://finbalance.com.ua/news/nbu-vidsudiv-nerukhomist-u-kompani-bakhmatyuka-v-ivano-frankivsku
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Корпорація «АТБ» у 2021 році планує інвестувати  
в економіку ₴12 мільярдів 

08.04.2021 

Корпорація «АТБ» планує у 2021 році інвестувати в економіку України 
близько 12 млрд грн. Як передає агентство Укрінформ, про це повідомляє 
прес-служба корпорації "АТБ".  

«У 2021 р. корпорація планує реалізувати широкий пакет інвестицій на суму близько 
12 млрд грн або 409,9 млн дол. Крім подальшого розвитку підприємства, наші інвестиції 
стануть драйвером зростання для підрядників і виробників і дозволять створювати тисячі 
нових робочих місць як у самій корпорації, так і для підприємств-суміжників», - заявив 
генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков. Він наголосив, що внутрішні 
інвестиції найбільших українських компаній сьогодні - ключовий фактор підтримки 
зростання економіки України і добробуту українців. У 2021 році компанія планує збільшити 
податкові відрахування до 19 млрд грн. Мережа супермаркетів «АТБ» в 2020 році відкрила 
127 нових магазинів по всій країні, тож, інвестиції корпорації «АТБ» в економіку України 
становлять 9,96 млрд грн. Відзначається, що підприємства і підрозділи корпорації «АТБ» 
забезпечують зайнятість для понад 70 тисяч українців, а в 2020 р. розширення мережі 
супермаркетів дозволило створити понад 5,5 тис. робочих місць. Податкові відрахування 
компанії за підсумками 2020 р. становили 15,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж у 2019 році.  

Читати повністю >>>  
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Fozzy Group переходить на гібридний  

формат роботи 
19.04.2021 

Трохи менше ніж за рік після першого дня карантину Fozzy Group 
прийняла рішення перейти на гібридний формат роботи. Про це повідомляє 
служба новин корпоративного сайту ЄБА. 

Нові правила діятимуть незалежно від епідеміологічної ситуації, а загальний підхід 
передбачатиме відмову від формалізації на користь інноваційних рішень і створення нової 
екосистеми взаємодії. За результатами опитування, 71% співробітників групи компаній 
висловили бажання змінити докарантинний формат, що передбачав щоденну роботу в 
офісі. Але при цьому перейти на повністю віддалену роботу виявилися готові лише 15%. 
Для більшості залишається важливим фактором можливість працювати і в офісі, у тих чи 
інших комбінаціях. Так, дослухавшись до побажань співробітників, було прийнято рішення 
остаточно перейти на гібридний формат роботи та паралельно будувати новий простір 
взаємодії та гнучку архітектуру робочих місць. Перший крок від адаптації до будування 
нового стався навесні 2021 року із відкриттям інноваційного хабу. Innovation HUB – це 
ключовий етап у впровадженні agile підходів до роботи, окрема екосистема для 
експериментів і перевірки гіпотез. Це простір для роботи продуктових команд, в якому 
одночасно можуть працювати до 250 співробітників. Хаб спроєктовано таким чином, щоб 
мати можливість гнучко реагувати на потреби бізнесу: організовувати, розширювати та 
переформатовувати продуктові команди з різних підрозділів. Для цього було створено 
інтер’єр з мобільними меблями, який можна миттєво змінювати під конкретні потреби та 
реорганізувати простір залежно від завдання. Є окремі зони і для презентацій, конференцій, 
і для швидких переговорів, і для усамітнення в окремих кабінках. Щоб зручніше було 
дотримуватися карантинних обмежень щодо кількості людей, працює чат-бот. Він дозволяє 
бронювати місця, відправляти запрошення і бачити, скільки людей вже запланувало 
прийти на конкретний проміжок часу. Fozzy Group - одна з найбільших торгово-
промислових груп України. Бізнес-інтереси охоплюють ритейл, виробництво продуктів 
харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси. 
Загалом у Fozzy Group працюють понад 55 000 людей.  

Читати повністю >>>  
За матеріалами ЄБА 
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СБУ заблокувала діяльність незаконного російського  
фінансового проєкту 

02.04.2021 

СБУ заблокувала протиправну схему, організовану російським 
холдингом. Ділки незаконно привласнювали десятки млн грн українських 
інвесторів через фейкового міжнародного брокера Just2Trade. 

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за 
участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для 
інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили 
«фінпродукт», не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних 
ліцензій і дозволів на діяльність. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне 
забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони 
створювали клієнту «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання 
акцій в ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої 
гроші, ділки блокували зв’язок з «клієнтом». Під час санкціонованих обшуків правоохоронці 
вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну 
діяльність ділків і доводять роботу на країну-агресора. Триває досудове слідство. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
В Україні допустили до обігу казначейські  

облігації США 
21.04.2021 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила 
рішення про допуск іноземних цінних паперів до обігу на території України. 
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР. 

Мова йде про: казначейські облігації уряду США/U.S. Treasury notes; облігації SSB NO. 
1 PLC; акції інвестиційного біржового фонду іноземного емітента iShares Asia 50 ETF; акції 
інвестиційного біржового фонду іноземного емітента Vaneck Vectors Gold Miners ETF. Цінні 
папери іноземного емітента допускаються до обігу на території України на фондових 
біржах та позабіржовому ринку.  Відзначимо, на українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня 
допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та 
Facebook. За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні: 
Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн; Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн; 
Visa Inc. (V): 6470 грн; Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн; Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн; Facebook 
Inc. (FB): 8852 грн. Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних 
емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity 
Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. 
Department of the Treasury. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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СБУ викрила посадовців Держгеокадастру на розкраданні  

десятків тисяч гектарів державних земель 
23.04.2021 

Організатори однієї з оборудок діяли через систему 
документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 
тис. га земельних ділянок із держвласності. 

У межах кримінального провадження за «першою схемою», співробітники СБУ 
задокументували, що посадовці, зокрема фальсифікували інформацію, яка обробляється в 
автоматизованій системі управління документами «ДокПроф 3». Через дії зловмисників, 
регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. Зловмисники змінювали цільове призначення землі, 
передавали її у власність інших осіб без жодних процедур – просто змінюючи документи в 
системі. Щоб забезпечити роботу «схеми», фігуранти організували низку бек-офісів, які 
фактично являли собою «приватні аналоги» регіональних підрозділів Держгеокадастру. 
Друга схема, виявлена СБУ у «Держгеокадастрі», організована для роботи із «елітними» 
ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій обл. Зловмисники оформлювали 
вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При 
цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося 
понад 2 тис. га. За оперативними даними, за цією схемою у власність підставних осіб 
переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. гектарів. Правоохоронці 
провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних 
приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання. У ході слідчих дій вилучено: 
накази за 2021 рік, на підставі яких передано землі за межами населених пунктів, зокрема, 
документи бухгалтерської звітності; журнали реєстрації, факсиміле, печатки підприємств, 
договори; електронні ключі доступу до інформаційних систем Держгеокадастру; чорнові 
записи щодо незаконного виділення земельних ділянок;мобільні телефони, де зберігається 
інформація про реалізацію протиправної схеми відведення земельних ділянок; 
Документування проводиться спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним 
керівництвом Офісу Генерального прокурора. Слідчі дії тривають. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
В Держгеокадастрі розповіли, як вирішити проблему  

нестачі земельних ділянок 
25.04.2021 

Безкоштовної землі на всіх українців не вистачить — про це заявив 
перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко в 
ефірі програми “Сьогодні Увечері” на телеканалі “Україна 24“. 

“Проста математика показує, що всім громадянам України не вистачить землі, тим 
більше крім 2 га для ведення особистого селянського господарства, стаття 121 (Земельного 
кодексу – ред.), передбачає право на отримання ще цілого набору земельних ділянок, 
зокрема й ділянки для ведення фермерського господарства, яка може бути ще більшою, ніж 
2 га. Всього на всіх не вистачить. “Норми про безкоштовну приватизацію перекочували в 
чинний Земельний кодекс з попереднього, трохи змінившись. До цього також були певні 
норми в Земельному кодексі 1970 року. Можна сказати, що це історична спадщина, але я 
згоден, що настав час замислитися над тим, що держава рано чи пізно не зможе виконати 
цю обіцянку в законі, і вже далеко не виконує, не всі можуть отримати землю, створюється 
ажіотаж, соціальна напруга”, — сказав він. Мірошниченко розповів, яким чином можна 
вирішити проблему нестачі землі. “Серйозно вивчається питання про необхідність 
монетизації права на безкоштовну приватизацію землі. Скасувати право не можна, тому що 
Конституція забороняє звужувати обсяги існуючих прав, монетизація може розглядатися 
як вирішення проблеми. Багато скористалися цим правом, за різними цифрами, понад 2 
млн га було приватизовано. За попереднім Земельним кодексом здійснювалася 
приватизація для ведення особистого підсобного господарства, до 60 соток норма була. В 
цілому близько 5 млн га”, — сказав він. Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набуває 
чинності закон про відкриття ринку землі. До його набуття чинності в Україні діє мораторій 
на продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agronews.ua 

 
Верховна Рада ухвалила ключовий закон  

земельної реформи 
28.04.2021 

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому 
ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є 
ключовим для проведення земельної реформи. 

Документ підтримали 284 депутати. Законопроєкт №2194 регулює передачу земель 
"на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також 
врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні 
торги. Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте 
голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість 
поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі. Як повідомляє 
Мінагрополітики, серед основних нововведень законопроєкту: передача земель у 
комунальну власність сільських, селищних, міських рад; скасування зайвих дозволів та 
дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного 
контролю документації із землеустрою через громадську експертизу / рецензування; 
надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та 
загальнодоступних даних; інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної 
та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної відповідальності 
виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю; зменшення 
вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з 
проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та корупції. Як раніше 
зазначав ексочільник Мінекономіки Павло Кухта, 2194 "є однією з умов отримання $700 
млн дуже дешевої кредитної підтримки від Світового банку". Крім того, за умови повної 
реалізації земельної реформи, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи 
Світового банку, планує інвестувати в економіку України близько 3 мільярдів доларів до 
2024 року. "В основі документу – спрощення доступу до земельних ресурсів населення та 
бізнесу, розширення повноважень місцевих громад та впровадження цифрової 
трансформації земельних відносин", - прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко. 
Нагадуємо, Верховна Рада 16 березня розпочала розгляд законопроєкту № 2194 щодо 
дерегуляції земельних відносин у другому читанні, проте за 3 години розглянула лише 160 
правок – усього їх зареєстровано понад 3 тисячі. Комітет з питань аграрної та земельної 
політики 5 лютого рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкти щодо передачі 
землі "на місця" та електронні аукціони. 2 грудня Верховна Рада відправила законопроєкт 
2194, яким регулюється передача держземель "на місця", на повторне друге читання. 30 
березня ВРУ ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. 7 
жовтня Комітет ВРУ з питань агрополітики рекомендував законопроєкт до ІІ читання. … 

 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Держгеонадра продала дозволів  
майже на 69 млн грн 

15.04.2021 

Загальна сума очікуваних надходжень до державного бюджету від 
продажу 14 квітня 2021 р. 11 спеціальних дозволів на користування надрами 
становить 68,7 млн грн, із них 50,1 млн грн - від продажу титанового лоту. 

"Загальна стартова ціна лотів сьомого аукціону становить 11 646 676 гривень. Під 
час торгів вона зросла, в середньому, в шість разів – до 68 702 108 гривень. За найвищу ціну 
реалізовано титановий лот – Селищанську ділянку титанових руд", - повідомляє 
пресслужба Держгеонадр. За право придбати спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, у 
тому числі дослідно-промислову розробку покладів титанових руд змагалося три компанії, 
серед них дві приватні та державна. Перемогу здобуло ТОВ "Межиріченський ГЗК", 
запропонувавши 50,1 млн грн. Як інформував голова Держгеонадр Роман Опімах: "Ми 
підготували для виставлення на аукціон та опублікували в Атласі дев’ять ділянок з 
покладами титанових руд. По одній з них – Селищанській ділянці – торги відбудуться 14 
квітня. Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку 
пропонується на 5 років. Стартова ціна лота – понад 3 млн гривень". 14 квітня 2021 року на 
сьомих електронних торгах надрокористувачі придбали ділянки з покладами граніту та 
питних підземних вод із метою видобування корисних копалин; для геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промислової розробки – підземні води, вапняк і титанові руди. 
Чотири бурштиноносніділянки продано з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки з подальшим видобуванням. Зазначається, що загалом 
цьогоріч надрокористувачі під час прозорих торгів придбали понад 60 спеціальних 
дозволів на користування надрами. Очікувані надходження до державного бюджету 
становлять близько 200 млн грн. Як повідомляв Укрінформ, голова Держгеонадр Роман 
Опімах зазначав, що в 2020 р. сума надходжень від продажу спецдозволів становила 826 
млн грн, а в 2021 р. планують залучити щонайменше 750 млн грн за результатами 
електронних торгів. Селищанська ділянка з покладами титанових руд розташована у 
Житомирській області, її площа становить 1857 га. Сумарна потужність продуктивних порід 
Селищанської ділянки коливається від 1,0 до 18,5 м при середній 10,0 м (5,5 м – в 
алювіальних відкладах та 4,5 м – у корі вивітрювання). Вміст ільменіту знаходиться на рівні 
50-70 кг/м3. Продуктивні горизонти залягають на різних глибинах – в північній частині 
розсипу і на його бортах вони перекриті 8-12 метровою товщею безрудних порід, у 
південній і центральній частинах потужність безрудних порід сягає 20-25 м і в середньому 
по розсипу становить 13 м. Технологічні дослідження в межах Селищанської ділянки не 
проводилися. 
 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Кабінет Міністрів України схвалив Порядок проведення  
національної інвентаризації лісів 

21.04.2021 

Багатомісячна робота експертів лісового господарства, представни-
ків Державного агентства лісових ресурсів України та Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України завершилася!  

Кабінет Міністрів України схвалив Порядок проведення національної інвентаризації 
лісів, яким унормовано процедури проведення національної інвентаризації лісів та 
регламентовано повноваження та відповідальності відповідних центральних органів 
виконавчої влади. Нагадуємо, що в Україні державний облік лісів був проведений тільки в 
1996 та 2011 рр. Наразі актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура 
ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних 
лісовпорядкування не дозволяє отримати статистично достовірні оцінки кількісних та 
якісних показників стану та динаміки лісів в державі, їх ресурсного потенціалу. З метою 
отримання достовірних даних про ліси більшість країн світу проводять національні 
інвентаризації лісів з використанням статистичних методів. Проведення національної 
інвентаризації лісів в Україні дозволить забезпечити органи державної влади та 
суспільства статистично обґрунтованою інформацією для потреб державного управління, 
стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, 
моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Держлісагентства 
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Кабмін схвалив концепцію державної  
програми «Питна вода» 

28.04.2021 

Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової соціальної 
програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Відповідне рішення 
було прийняте на засіданні уряду. 

Згідно із концепцією, під час виконання програми планується реалізувати 1 747 
проєктів, у тому числі побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопровідних і очисних 
споруд, збудувати 1 093 водопровідні мережі. За прогнозними розрахунками, реалізація 
програми дозволить забезпечити питною водою 7,4 млн осіб до 2026 року (включно). 
Фінансувати програму планується із державного бюджету, місцевих бюджетів, з грантів 
міжнародних організацій, зовнішніх і внутрішніх запозичень, коштів підприємств 
водопостачання та водовідведення. Орієнтовний обсяг фінансування у Міністерстві 
розвитку громад і територій, яке розробляло проєкт концепції, оцінили у 28,589 млрд 
гривень, у тому числі 16,949 млрд грн - за рахунок держбюджету. Зокрема, на будівництво 
водопроводів, каналізаційних мереж необхідно залучити 13,955 млрд грн, на будівництво 
очисних споруд - 9,461 млрд грн. Зазначається, що тільки 69% населення України нині 
мають доступ до централізованого водопостачання, 47,8% - доступ до централізованого 
водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води 
використовується у 9 областях й охоплює майже 270 тис. українців. Сумарна протяжність 
водопровідних мереж в Україні (без врахування окупованих територій) становить 102,8 
тис. км, із яких 33,3% перебувають в аварійному чи ветхому стані. Протяжність 
каналізаційних мереж становить 39,35 тис. км, з них 40,9% - аварійні. Рівень втрат питної 
води в середньому по Україні становить 36%. На 2011-2020 роки була затверджена цільова 
програма "Питна вода України", яка, однак, отримувала фінансування лише у 2011, 2012 та 
2018 роках. Програма була виконана лише на 13,2%. Прем'єр-міністр заявляє, що ситуація із 
питною водою в Україні не повинна залишатися поза увагою держави. Як повідомлялося, 
Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Європейським інвестиційним 
банком домовилися про співпрацю щодо покращення систем водопостачання в Україні. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Глава САП отменил решение прокурора,  
закрывшего дело "Роттердам+" 

16.04.2021 

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры Максим Грищук во второй раз отменил постановление 
прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". 

"Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении 
расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло 
драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и 
направления дела в суд", – сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного 
бюро (НАБУ). В НАБУ в очередной раз призвали генпрокурора Ирину Венедиктову сменить 
старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+". "Поведение этого прокурора 
свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор имеет возможность 
сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает 
невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования", – 
подчеркивается в сообщении НАБУ. Как сообщалось, ранее руководитель группы 
прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение 
закрыть расследование. Перед этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января 
анонсировала проверку прокурора Пономаренко. … 

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

 
Голова Держекоінспекції попередив про небезпеку  

викопних джерел енергії 
27.04.2021 

Під час презентації результатів опитування, проведеного Інститутом 
Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні на тему 
«Екологічні аспекти енергетики» голова Держекоінспекції розповів про 
загрози, які становлять викопні джерела енергії для довкілля. 

«Використання нафти, газу та вугілля в якості енергетичних ресурсів – це пряма 
загроза довкіллю. Під час їх видобутку ДЕІ постійно фіксуються порушення екологічного 
законодавства. Найбільше збитків за 2020 рік Держекоінспекція розрахувала в частині 
видобутку надр – 808,6 млн грн. Це засмічення земельних ресурсів відходами видобування, 
викиди забруднюючих речовин у повітря внаслідок вентиляції шахт, забруднення довкілля 
шахтними водами тощо», - зауважив Андрій Мальований. Опитування  продемонструвало, 
що лише 38,5% респондентів висловились за закриття теплових електростанцій, які 
працюють на вугіллі. «Однак такі підприємства також становлять небезпеку для довкілля. 
Зокрема, до рейтингу ТОП-100 забруднювачів, складеного Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів, входять одразу 5 таких підприємств», - підкреслив Андрій 
Мальований. Посадовець зазначив, що на заміну застарілим та небезпечним для довкілля 
технологіям виробництва енергії Україна має потужний потенціал для розвитку 
альтернативної енергетики. За допомогою відновлюваних джерел можна у річному розрізі 
замістити традиційні паливно-енергетичні ресурси, які відповідають 73 млрд м³ газу. … 

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

 
Хто такий Герман Галущенко, новий  

міністр енергетики? 
29.04.2021 

Верховна Рада України 29 квітня проголосувала за призначення 
новим міністром енергетики Германа Галущенка. До цього призначення він 
останнім часом був віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». 

 

Галущенко став першим головою Міністерства енергетики не в статусі виконувача 
обов’язків більш ніж за рік. За цей час у міністерстві змінилися чотири в. о. міністра; 
останній, Юрій Вітренко, який тепер призначений керівником НАК «Нафтогаз України» в 
перебігу сумнівної процедури, двічі не призначався на повноцінну міністерську посаду – 
Верховна Рада відхиляла таке призначення. Нині ж кандидатуру Галущенка схвалили і 
затвердили швидко: 28 квітня в комітеті з питань енергетики і ЖКГ Верховної Ради, і вже 
29 квітня в сесійній залі парламенту на терміново скликаному позачерговому засіданні. 
Його кандидатуру формально подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але голова фракції 
«Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що кандидатуру Галущенка запропонували 
розглянути в офісі президента Володимира Зеленського. Зміна міністра планувалася й 
раніше: за повідомленнями, Шмигаль представляв Галущенка на посаду міністра 
енергетики на засіданні фракції «Слуга народу» ще 22 квітня. Герман Галущенко – юрист за 
освітою. Йому 47 років, народився у Львові. Працював, серед іншого, в органах прокуратури, 
Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції. У 2013–2014 роках працював в 
«Енергоатомі», у травні 2020 року став одним із двох віцепрезидентів національної атомної 
енергогенерувальної компанії. 

Чи був зв’язок із Андрієм Деркачем? Як стверджувало неназване джерело видання 
LegalHub у Міністерстві енергетики, Галущенко був призначений на цю посаду з ініціативи 
народного депутата Андрія Деркача (той відомий своїми проросійськими настроями і нині 
перебуває під санкціями США як «російський агент»), а куратором Галущенка є, за цим 
твердженням, помічник президента Сергій Шефір. У цьому ж виданні колишній керівник 
Дирекції з запобігання і протидії корупції «Енергоатому» Юрій Поліщук стверджував, що 
Галущенко, як і другий віцепрезидент Якоб Хартмут, прийшовши на ці посади, «почали 
впроваджувати в компанії понятійний режим управління: коли в документах пишемо одне, 
а насправді відбувається все по-іншому». За словами Поліщука, він був звільнений на 
початку 2021 року саме через те, що виступав проти такої практики. Деякі видання, 
зокрема LB.ua, також пишуть, що Галущенко працював в «Енергоатомі», керуючи 
юридичною службою компанії, і в період 2006–2007 років, коли компанію очолював саме 
Андрій Деркач. В офіційній його біографії цього моменту немає. Про те, що призначення 
Галущенка на посаду віцепрезидента «Енергоатому» було одним із кроків Деркача для 
отримання контролю над цією компанією, стверджував народний депутат Гео Лерос 
(позафракційний; обраний за списком «Слуги народу», але виключений із цієї фракції).  

Головна проблема – збитковість «Енергоатому» під керівництвом Галущенка. 
Лерос також виступав із критикою Галущенка за збитки «Енергоатому» під його 
керівництвом і імпорт електроенергії з Росії. «Є всі ознаки вважати, що менеджмент 
найважливішої стратегічної компанії України працює в інтересах країни-агресора та 
олігархів», – заявив депутат про роботу Галущенка в «Енергоатомі». Під час слухань у 
Верховній Раді 29 квітня щодо призначення Галущенка народна депутатка Софія Федина 
(фракція «Європейська солідарність») теж говорила про те, що «Галущенко – людина 
Деркача». Вона так само закинула кандидатові на посаду міністра те, що, за її словами, він 
«довів «Енергоатом» до збитковості більш ніж у 4,5 мільярди гривень, а перед цим 
«Енергоатом» був прибутковим», і що «це справа його рук» – залежність від імпорту 
електроенергії з Росії. А керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій 
Шабунін, коментуючи плани призначити Галущенка на чоло Міненергетики, також 
стверджував, що «Енергоатом» під керівництвом Галущенка «лише за один тиждень … 
подарував кампаніям Ахметова і Коломойського наших 65 мільйонів гривень». … 

Читати повністю >>> 

За матеріалами radiosvoboda.org 
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Реструктуризація боргу "ДТЕК": збори кредиторів  
призначені на 7 травня 

19.04.2021 

"ДТЕК Енерго", який раніше вже узгодив умови реструктуризації 
майже всієї заборгованості групи з основними кредиторами, у п`ятницю 
отримав схвалення Високого суду Англії і Вельсу зі скликання зборів для 
затвердження підготовлених схем реструктуризації, пише "Енергореформа" 
з посиланням на повідомлення компанії на Лондонській фондовій біржі. 

Як зазначаэться, збори призначені на 7 травня: перші - для власників банківського 
боргу, другі - для власників єврооблігацій. Згідно з умовами реструктуризації, кредиторам 
запропоновано конвертувати частину поточної заборгованості за єврооблігаціями "ДТЕК 
Енерго" в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" сумою $425 млн зі ставкою 6,75% річних і 
терміном обігу до 31 грудня 2026 року, що призведе до зниження кредитного портфеля 
"ДТЕК Енерго". Інша заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго". 
Термін погашення боргу, запланованого до реструктуризації, - 31 грудня 2027 року. 
Відповідно до запропонованих умов реструктуризації, в 2021 році "ДТЕК Енерго" в 
грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона 
розміром 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані 
виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, зазначала 
компанія. Ці умови реструктуризації єврооблігацій і основного банківського боргу були 
підтримані комітетами кредиторів-власників єврооблігацій і банків-кредиторів у лютому. 
Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" наприкінці 2016 року здійснило обмін випущених раніше 
єврооблігацій на $750 млн із погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн із погашенням 
28 квітня 2018 року на новий випуск із терміном обігу до 31 грудня 2024 року (емітент - 
DTEK Finance PLC). Умови випуску нових євробондів припускають, що їх погашення буде 
дійснюватиметься двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року, 50% - після 
закінченню терміну обігу. Ставку купона за новими євробондами встановлено на рівні 
10,75% річних. Наприкінці березня 2017 року "ДТЕК Енерго" також досягло угоди з 
частиною власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного 
портфеля, яка передбачає відтермінування більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 
року та зміну деяких їхніх умов. При цьому погашення боргу здійснюватиметься в рамках 
амортизаційного механізму. Процентна ставка за боргом встановлена на рівні 
5%+EURIBOR/LIBOR. Згідно зі звітом "ДТЕК Енерго" за перше півріччя 2019 року, борг 
компанії становив $1,955 млрд, з якого $1,244 млрд – єврооблігації, а $711 млн – 
банківський борг. Крім того, залишався нереструктуризованим банківський борг на $245 
млн, про завершення реструктуризації якого на загальних умовах з випуском додатково 
єврооблігацій на $100 млн компанія повідомила в листопаді. Згідно зі звітом, цього року 
ДТЕК необхідно виплатити за боргом $50 млн, а в 2021-2022 роках – по $20 млн, а основні 
виплати припадають на 2023-2024 роки – відповідно $1,104 млрд і $0,7 млрд. Агентство 
Fitch Ratings 2 квітня 2020 року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) 
DTEK Energy B.V. ( "ДТЕК Енерго") з "C" до "RD" у зв`язку з розробкою пропозиції про 
реструктуризацію боргу. "ДТЕК Енерго" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 19,1 
млрд грн (за 2019 рік був прибуток 2,5 млрд грн). У 2020 році компанія знизила видобуток 
вугілля на 15,7% у порівнянні з 2019 роком до 18,9 млн тонн, виробництво електроенергії 
скоротила на 16,2% до 23,8 млрд кВт/год. Як зазначалося, додатковий негативний ефект на 
фінрезультати компанії мало ослаблення курсу нацвалюти через загальний економічний 
спад. За 2020 ріку збиток за курсовими різницями склав 7,1 млрд грн 

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

 
 

Трейдер Ахметова стал крупнейшим покупателем  
электроэнергии на рынке "на сутки вперед" 

20.04.2021 

ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова возглавило ТОП-10 компаний-
покупателей электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по итогам 
2020 года. Об этом свидетельствуют данные аудированной финотчетности 
госпредприятия "Оператор рынка" за 2020 год. 

В 2020 г. 58,18 млрд грн выручки от реализации электроэнергии на РСВ пришлось на 
10 крупнейших контрагентов предприятия, которые получили 29,41 млрд грн общего 
чистого дохода. При этом чистый доход "Д.Трейдинг" составил 12,01 млрд грн. Второе и 
третьей места в ТОП-10 разделили ООО "Юнайтед Энерджи" и НЭК "Укрэнерго" с 
показателями чистого дохода 4,94 млрд грн и 3,31 млрд грн соответственно. Таким 
образом, на долю первой тройки крупнейших компаний по покупке электроэнергии на РСВ 
в 2020 году пришлось 20,26 млрд грн, или 69% общего чистого дохода ТОП-10. По данным 
финотчетности ГП "Оператор рынка", ООО "Д.Трейдинг" также стало лидером по покупке 
электроэнергии на РСВ в 2019 году с чистым доходом 11,79 млрд грн, что составило 53% 
общего чистого дохода ТОП-10. Согласно системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), конечным бенефициарным 
собственником (контролером) ООО "Д.Трейдинг" является Ринат Ахметов. Отметим, 
компания "Д.Трейдинг" (входит в структуру группы ДТЭК Рината Ахметова) по итогам 
работы в 2020 году получила 1,6 млрд грн чистой прибыли, что в 34 раза больше, чем годом 
ранее. Об этом свидетельствует финансовая отчетность дочерней компании ДТЭК, передает 
Liga.net. Согласно документу, выручка "Д.Трейдинг" за прошлый год составила 63,3 млрд 
грн. Это 1,5 раза больше, чем годом ранее (40,65 млрд грн). Финансовый результат 
компании до налогообложения составил 2,2 млрд грн. Этот показатель по сравнению с 
результатов 2019 года увеличился в 38 раз. ДТЭК ранее заявлял, что компания 
"Д.Трейдинг" начала вести полноценную операционную деятельность со второй половины 
2019 года. В пресс-службе ДТЭК поясняют рост выручки "Д.Трейдинга" в 2020 году 
значительным увеличением продажи газа (объемы продажи в 2020 году по газу 
увеличились на 380%). "Также в 2020 году рост выручки был обусловлен незначительным 
ростом продаж электроэнергии и, в то же время, снижением маржинальности данного 
продукта за счет экспортно-импортных операций и погодных условий, которые 
формировали спрос на данный продукт в 2020 году", – подчеркивают в компании. В ДТЭК 
также отмечают, что маржинальность "Д.Трейдинг" по результатам 2020 года составила 
2,5%, что соответствует европейскому уровню трейдерской маржи. "Д.Трейдинг" 
занимается оптовой торговлей энергоресурсами на украинском и зарубежных рынках. 
Компания осуществляет торговлю трема видами энергоресурсов (электроэнергией, газом и 
углем) на 6 рынках: Украина, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова.  

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Сумарний обсяг збитків держшахт у 2020р  
залишився на рівні 2,8 млрд грн 

16.04.2021 

Сумарний обсяг чистих збитків державних шахт за 2020р залишився 
на рівні 2019р та становить 2,844 млрд грн. Також, за 2020р видобуток 
вугілля державними підприємствами скоротився на 19,5% - до 2,8 млн тонн. 

Інформація про видобуток вугілля та фінансові результати розміщена на сайті 
Міністерства енергетики. За 2020р всі державні шахти отримали як фінансовий результат 
чистий збиток, зокрема, найбільший збиток, більше 1 млрд грн, отримало підприємство 
«Лисичанськвугілля». Найбільше вугілля з 2020р видобула державна компанія 
«Львіввугілля» - 1,2 млн тонн, що скаладає 43% від загального видобутку. Збільшили свій 
видобуток за 2020р тільки 3 компанії – «Мирноградвугілля», «Первомайськвугілля» та 
«Селидіввугілля». Як повідомляє агентство ExPro, Уряд та Міненерго вивчають можливість 
створення вертикально інтегрованої компанії на основі «Центренерго» та перспективних 
державних шахт для подальшого процесу приватизації такого об’єднання. На сьогодні 
створена Комісія, яка здійснює аналіз всіх 33-ох шахт у державній власності. Раніше Фонд 
держмайна повідомляв про плани здійснити приватизацію «Центренерго» до кінця 2021р. 
Для цього, за словами голови ФДМУ Сенниченка, потрібно було рішення Парламенту про 
розблокування великої приватизації. 31 березня Верховна рада підтримала в другому 
читанні та в цілому відповідний законопроєкт. 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами expro.com.ua 
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СхідГЗК у 2020р зменшив чистий збиток  
майже на 20% - до 550,2 млн грн 

15.04.2021 

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у 2020 р (при 
порівнянні 2019 р) зменшив чистий збиток на 19,12% (130 млн грн) - до 
550,19 млн грн. Про це свідчать дані фінансового звіту держкомпанії. 

Зокрема, чистий дохід «СхідГЗК» склав 2,195 млрд грн, що на 8,3% більше за 
показник 2019 р (2,027 млрд грн). При цьому, собівартість реалізованої продукції 
(концентрату урану) становила 2,489 млрд грн. Валовий збиток підприємства у 2020р 
зменшився на 33% та становив 293,8 млн грн. Як повідомляло агентство ExPro, Східний ГЗК 
у 2020р у порівнянні із 2019р зменшив виробництво уранового оксидного концентрату на 
7,1% - до 743,7 т загальною вартістю 2,074 млрд грн. За 2 міс 2021р у порівнянні з 
аналогічним періодом 2020р Східний ГЗК скоротив виробництво уранового оксидного 
концентрату на 45% - до 63,5 т. 

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

 
СБУ зливає свою ж справу по фірмі Буткевича за  

розголошення «уранової» держтаємниці 
19.04.2021 

Печерський райсуд Києва відмовив СБУ в продовженні досудового 
розслідування щодо можливого розголошення державної таємниці при 
підготовці документів ТОВ «Атомні енергетичні системи України». 

Відповідну ухвалу суду було оприлюднено 12 квітня. З матеріалів суду відомо, що в 
липні 2019 року СБУ відкрила кримінальне провадження №22019101110000111 за 
підозрою в розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю. Слідство 
встановило, що в кінці 2015 року «АЕСУ» уклало низку договорів з «Кіровгеологія» на 
виконання договорів зі складання пакетів геологічних документів для отримання 
спеціальних дозволів на користування нарами. В першу чергу слідство цікавило роботи по 
Сурському родовищу урану. Держпідприємство виконало замовлення, після чого керівник 
«Кіровгеологія», керівник режимно-секретного органу, головний геофізик та головний 
геолог, начальник геологічного відділу звільнилися з підприємства та працевлаштувалися 
в «АЕСУ». Отриману інформацію від «Кіровгеології» оформила в заявки до Держгеонадра на 
отримання дозвільних документів. І в листопаді 2018 року їй було видано спецдозвіл 
спеціальний дозвіл на користування надрами – геологічне вивчення, у тому числі дослідно-
промислова розробка чотирьох родовищ уранових руд – Сафонівської та Михайлівської 
площ Миколаївської області, Новогурівської та Сурської площ Дніпропетровської області. 
СБУ вважало, що по останньому родовищу геологічна інформація була секретною. Після 
відкриття кримінального провадження СБУ провела допити можливих свідків передачі 
держпідприємством інформації приватній фірмі, але не встановила фактів розголошення 
державної таємниці. Наприклад, директор «Кіровгеологія» сказав, що в підготовлених 
документах по Сурському родовищу запаси урану вказали в умовних одиницях, щоб  не 
розголошувати дійсні запаси, які обраховуються в тонах. Не знайшовши доказів, в березні 
2020 року слідчий СБУ Сергій Тарадойна закрив справу. Але прокуратура міста Києва 
скасувала її закриття, прокурор в постанові зазначив необхідність встановити слідству 
відповідність цифр запасів на цих родових урану цифрам в документах «АЕСУ».  Після цього 
слідчий ще раз провів допити свідків, зокрема, колишнього керівника «Кіровгеологія». 
Витоку секретної інформації не було встановлено – запаси Сурського родовища були 
вказані фірмою як 1500 умовних одиниць. Таку інформацію можна було взяти, на думку 
СБУ, з відкритих джерелах.  Також виявили, що на радянській документації по запасам 
родовища був відсутній гриф «Таємно». В підсумку СБУ заявила, що в ході розслідування 
встановлена відсутність вчинення посадовими особами КП «Кіровгеологія» будь-яких дій, 
спрямованих на розголошення держтаємниці. І в червні минулого року Сергій Тарадойна 
повторно закрив справу. Але прокурор Олексій Сибіряков знову скасував цю постанову 
слідчого СБУ і зобов’язав провести допит начальника режимно-секретного органу 
«Кіровгеологія» та встановити коло осіб, які допомогли приватній фірмі підготувати 
документи по Сурському родовищу. А також усунути розбіжності в свідченнях свідків. 
Строк слідства закінчився 19 березня, і слідчий напередодні звернувся про його 
продовження. У відповідь суд вказав, що майже за два роки розслідування не було 
повідомлено жодної підозри. Також слідчий суддя вказав, що клопотання належним чином 
не обґрунтоване, в ньому не зазначено конкретно, які саме дії вчинялися слідством для 
забезпечення швидкого та неупередженого досудового розслідування, не зазначено 
причини, що завадили вкластися у відведений строк.  Також суддя не знайшов підстав, як 
додатковий строк вплине на успішність розслідування. В підсумку, суд ухвалив залишити 
без задоволення клопотання слідчого СБУ продовжити строк розслідування на шість 
місяців. Бенефіціаром «АЕСУ» є Геннадій Буткевич – співвласник мережі продовольчих 
супермаркетів «АТБ». В 2019 році «АЕСУ» оголосила про плани розробляти Сафонівське 
родовище уранових руд. Очікуваний обсяг видобутку на родовищі – в межах 150-200т урану 
на рік. Готова продукція – чорновий концентрат урану. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Енергоатом прибутковий другий  
квартал поспіль 

28.04.2021 

Енергоатом оприлюднив фінансовий звіт за І квартал 2021 року. За 
результатами діяльності у звітний період Компанія сплатить до Державного 
бюджету 1,39 млрд грн дивідендів та податку на прибуток. 

За підсумками І кварталу поточного року ДП «НАЕК «Енергоатом» отримано понад 1 
млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: у І кварталі 2020 року держпідприємство мало 
1,6 млрд грн чистого збитку. Валовий прибуток Компанії від реалізації електро- та 
теплоенергії, надання послуг з теплопостачання, централізованого водопостачання та 
водовідведення становив майже 2 млрд грн. Фінрезультат Компанії – з урахуванням інших 
операційних, фінансових та інших доходів і витрат до оподаткування – прибутковий і 
дорівнює 1,24 млрд грн, тоді як І квартал минулого року був збитковим (мінус 1,9 млрд 
грн). Протягом І кварталу нинішнього року вдалося на 1,8 млрд грн скоротити дебіторську 
заборгованість за відпущену продукцію, яка на 31.03.2021 року становила 22,4 млрд грн. 
Також скоротилися і довгострокові зобов’язання Енергоатома – на 1,5 млрд грн. Сума 
податків та зборів, що в І кварталі 2021-го Компанія вже сплатила до Держбюджету, – понад 
3,7 млрд грн. У ІІ кварталі 2021 року за умови стабільного курсу національної валюти 
очікується подальше зростання валового та чистого прибутку НАЕК «Енергоатом». 
Відзначимо, в НАЕК «Енергоатом» провели онлайн-зустріч із заступником помічника 
держсекретаря США з питань міжнародної торгівлі в Європі та Євразії Девідом Де Фалько. 
Обговорили питання двосторонньої співпраці у сфері ядерної енергетики, реалізацію 
спільних проєктів українського Енергоатома й американських компаній Westinghouse 
Electric Corporation та Holtec International. Під час зустрічі т. в. о. президента Енергоатома 
Петро Котін поінформував американських колег про розвиток ядерної енергетики в Україні 
та її значення для вітчизняної економіки, стан справ із добудовою Центрального сховища 
відпрацьованого ядерного палива, корпоратизацію НАЕК. Керівник Компанії окремо 
окреслив перспективу співробітництва з компанією Westinghouse та важливість її участі у 
проєкті добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Також обговорювалася участь 
американських компаній в реалізації проєктів будівництва малих модульних реакторів в 
Україні. Пан Котін наголосив, що високо цінує співпрацю зі Сполученими Штатами та 
допомогу, яку американська влада надає Україні. Крім багаторічного та плідного 
партнерства з Westinghouse і Holtec, Енергоатом реалізує низку спільних проєктів за 
підтримки Міністерства енергетики США. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «НАЕК «Енергоатом» 
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Укргідроенерго цьогоріч збільшить виробництво  
електроенергії на 20-25% 

01.04.2021 

У 2021 р. виробіток електроенергії на гідроелектростанції (ГЕС) та 
гідроакумулюючі електростанції ГАЕС збільшиться на 20-25% внаслідок 
більш сприятливих гідрологічних та кліматичних умов.  

«Товариство («Укргідроенерго» – ред.) прогнозує в 2021 році підвищення виробітку 
електроенергії на ГЕС та ГАЕС на 20-25% внаслідок більш сприятливих гідрологічних та 
кліматичних умов у порівнянні з минулим роком», - йдеться у повідомленні на сайті ПрАТ 
"Укргідроенерго". За словами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» Ігоря 
Сироти, ці умови дозволили компанії збільшити обсяги продажу електроенергії на 
електронних аукціонах торгівельного майданчику Української енергетичної біржі з 
подальшим укладенням двосторонніх договорів з переможцями торгів. Крім того, наявність 
достатніх обсягів гідроресурсів у водосховищах ГЕС дозволила покрити гідрогенеруючими 
потужностями дефіцит електроенергії в об’єднаній енергосистемі України, який виник у 
зв'язку із значним зниженням середньодобової температури в останні місяці зими та 
аварійними ремонтами блоків ТЕС і АЕС у цей період. Оператор системи передачі задіяв на 
балансуючому ринку додатковий резерв, наданий ПрАТ «Укргідроенерго», що дозволило 
уникнути відключення споживачів в періоди пікового навантаження. «З початку повені у 
водосховищах акумульовано 0,8 кубічного кілометра води. Станом на кінець березня маємо 
наступні рівні основних водосховищ дніпровського каскаду ГЕС: Київське – 102,30 м, 
Кременчуцьке – 79,40 м, Каховське – 15,65 м, при цьому вільна ємність – 4,8 кубічного 
кілометра», - повідомили в "Укргідроенерго". За даними компанії, процес снігонакопичення 
протягом цієї зими був малоактивним, з чергуванням періодів встановлення снігового 
покриву та відлиг. Максимальні запаси води у сніговому покриві р. Дніпро до міста Києва 
сформувались 20 лютого та дорівнювали 64 мм, що становить 123% норми максимальних 
за зиму снігових запасів. Від 25 березня водопілля р. Дніпро біля м. Києва склало 16-18 
кубічних кілометрів (13,8-15,4 кубічного кілометра – приплив до Київського водосховища 
та 2,2-2,6 кубічного кілометра – приплив р. Десна). Максимальні витрати води р. Дніпро 
біля м. Києва у період весняного водопілля очікуються у третій декаді квітня – 2,48-2,84 
тис. кубометрів за секунду. "Такі параметри водопілля нижчі за середньорічні - норма 25,4 
кубічного кілометра, проте вони вищі за минулорічні", - зауважили в "Укргідроенерго". 
Щодо ситуації на річці Дністер, позначка верхнього б’єфу Дністровського водосховища 
досягла найвищого рівня 21 березня і дорівнювала 120,86 м (нормальний підпірний рівень 
121,0 м). Очікуваний приплив води до Дністровського водосховища за березень-квітень 
2021 року – 1,6-2,1 кубічного кілометра (77 % норми, 55 % забезпеченості) при нормі 
водопілля 2,4 кубічного кілометра. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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Катарська компанія стала співвласницею 6 українських  
сонячних електростанцій 

07.04.2021 

UDP Renewables, інвестором якої є холдинг UFuture, домовилася про 
стратегічне партнерство та підписала низку контрактів із міжнародною 
енергетичною інвестиційною компанією Nebras Power (Доха, Катар). 

Відповідно до досягнутих домовленостей, Nebras Power стає власницею 
контрольного пакета акцій в шести компаніях - операторах сонячних електростанцій. 
Йдеться про сонячні електростанції "Скіфія-Солар-1", "Скіфія-Солар-2", "Фрі-Енерджи 
Генічеськ", "Порт-Солар", "Терслав" і "Сан Пауер Первомайськ". “Підписання інвестиційної 
угоди означає плідне завершення дворічних переговорів щодо співпраці з компанією 
Nebras Power. Це довгоочікувана перемога і велика честь для нас. Ми раді відкрити 
можливості українського ринку для світової енергетичної компанії та пишаємось тим, що 
стаємо її надійним локальним партнером”, — зазначив Сергій Євтушенко, керівний партнер 
UDP Renewables. Nebras Power — один із перших гравців близькосхідного регіону, що 
укладає довготривале стратегічне партнерство з Україною. “Часткове придбання шести 
сонячних проєктів в Україні доповнить міжнародне портфоліо компанії, що постійно 
розширюється. Крім того, наше партнерство з UDP Renewables свідчить про досвід і 
здатність Nebras Power інвестувати та реалізовувати проєкти, які позитивно впливають на 
міжнародні ринки електроенергії. Сподіваємось, що потужний старт нашої співпраці стане 
запорукою плідних та довготривалих стосунків з компанією UDP Renewables та Україною”, - 
прокоментував голова ради директорів Nebras Power Мохаммед Нассер Аль-Хаджрі. Для 
UDP Renewables партнерство дасть змогу збільшити частку чистої енергії в енергетичному 
балансі України, покращити глобальну конкурентоспроможність країни та зменшити її 
вуглецевий слід. “Завдяки інвестиціям Nebras Power ми зможемо виробляти понад 700 ГВт-
год чистої електроенергії щороку, якої вистачить для забезпечення 310 тисяч середніх 
домогосподарств”, — зазначив Микола Тимощук, генеральний директор холдингової 
компанії UFuture. Наступним етапом співробітництва двох компаній має стати партнерство 
у розвитку проєктів вітрогенерації. Nebras Power Investment Management B.V. (“NPIM”) 
інвестує в сектор чистої енергетики у всьому світі та має активи на Близькому Сході, в 
Північній Африці, Азії, Австралії, Латинській Америці, Європі. Є дочірньою компанією 
Nebras Power Q.P.S.C., що зареєстрована в Нідерландах і працює з 2016 року.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
АМКУ разрешил фонду "Гелиос" экс-главы "Запорожстали" Шурмы  

получить контроль в четырех СЭС в запорожском регионе 
23.04.2021 

АМКУ разрешил АО "ЗНВКИФ "Гелиос" приобрести свыше 50% в 
уставном капитале ряда четырех СЭС в Запорожье и области, говорится в 
его сообщении на сайте по результатам заседания в четверг, 22 апреля. 

Согласно обнародованному решению, "Гелиосу" разрешено получить контроль в 
ООО "Солен Энерджи", ООО "Фотон Энерджи", ООО "Экопауэр Инвест" (все – Запорожье), а 
также в ООО "Широкое Солар парк" (с.Широкое Запорожской области). АМКУ также 
разрешил физическому лицу-гражданину Украины приобрести более 25% в ООО "Гелиос-
Актив" (Запорожье). Как сообщалось, согласно информации на сайте инвестфонда, 
директором которого является экс-гендиректор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, 
мощность его проектов в "зеленой" энергетике составляет 200 МВт, в основном за счет 
солнечных электростанций. В том числе среди проектов числятся и СЭС, разрешение на 
приобретение которых фонд ожидает от АМКУ. Кроме того, "Гелиос" является 
бенефициаром с долей 10% в трех ООО – "Солен Энерджи", "Фотон Энерджи" и "Широкое 
Солар парк", а среди его конечных бенефициаров числится Олег Шурма – младший брат 
Ростислава. Инвестфонд также является учредителем ООО "Гелиос-Актив", среди 
бенефициаров которого указывается О.Шурма. 

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

 
Канадські інвестори заявляють, що їхній бізнес в Україні  

хочуть рейдернути олігархи 
23.04.2021 

Канадська енергетична компанія TIU, яка збудувала у Нікополі 
сонячну електростанцію, заявила про "атаку олігархів". Про це повідомляє 
"Голос Америки", передає epravda.com.ua 

Станцію незаконно від'єднав від електромережі Нікопольський завод феросплавів, 
який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і 
Вікторові Пінчуку. Видання пише, що компанію TIU та її інвестиції в зелену електроенергію 
в Україні згадував влітку 2019 року під час візиту до Канади президент України Володимир 
Зеленський. "Зелена енергетика буде одним із ключових секторів для нашої економіки в 
найближчі роки. Я знаю, що канадська компанія TIU уже успішно працює в цій сфері. 
Дякуємо їм за це, і будь ласка, беріть з них приклад!", - говорив тоді Зеленський. Водночас 
зараз директор TIU Влад Лізунов так коментує цю заяву: "Коли президент країни називає 
вашу компанію по імені і каже: хлопці, ви таку гарну справу робите, прошу, інвестуйте в 
Україну, то можна було б сказати, що це найвищого рангу "інвестиційна няня", яку ви 
тільки можете мати. Але потім, коли олігархи тебе атакують, нема ні захисту, ні допомоги 
від держави". Зазначається, що TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу, а у 2017 
році вона прийшла в Україну, збудувавши у Нікополі сонячну електростанцію. "Це був 
перший проєкт із сонячної енергетики в Нікополі, а вкладені компанією майже 60 млн дол - 
найбільшою закордонною інвестицією за осяжний період. Історія успіху! Якби не те, що на 
їхній бізнес дехто накинув оком. Як розповів директор компанії, станцію відключили від 
електромережі під приводом ремонту", - йдеться у матеріалі. "Наша станція була незаконно 
від’єднана від електромережі Нікопольським заводом феросплавів, який належить 
українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку. 
Вони стверджували, що Нікопольський феросплавний має здійснити певний ремонт, заміну 
електроліній. Проте відколи наша електростанція була від’єднана в березні 2020 року, вони 
не проводили ніяких ремонтів", - розповів директор TIU. Канадські інвестори вважають, що 
йдеться про рейдерську атаку. "Ми отримали комунікацію, що дехто з тих олігархів хоче 
купити нашу електростанцію. Певна річ, не за ринковою ціною, а набагато дешевше", - 
підкреслює Лізунов. "Саме так діють українські рейдери. Вони знаходять бізнес, який 
хочуть вкрасти, вони ставлять цей бізнес у дуже скрутну економічну ситуацію, як це 
відбулося з нами, бо ця станція вже отримала збитків 7 мільйонів за весь час, поки була 
відключена. А потім вони просто чекають, поки власники бізнесу впадуть у відчай і 
продадуть бізнес за копійки. Одразу після цього усі проблеми магічно зникають, бізнес 
починає працювати знову. Це така базова схема рейдерських атак в Україні", - додав він. 
Повідомляється, що канадські інвестори звернулись до суду - програвши у першій інстанції, 
подали апеляцію. "Апеляційний суд мав відбутися 12 квітня, але в цей день суддя захворів, а 
в будівлю суду надійшла погроза про замінування. Як каже директор TIU, компанія готова 
дійти до Верховного суду, щоб добитися підключення станції", - пише "Голос Америки". ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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Нові електрофільтри Дарницької ТЕЦ знизили  
викиди пилу на 40-50% 

14.04.2021 

ТОВ “Євро-Реконструкція” завершило перший етап реконструкції 
газоочисного обладнання, мета якої - досягнення сучасних екологічних 
нормативів по викидах у повітря та закриття золовідвалу. 

Нині на підприємстві став до ладу вже другий електрофільтр, будівництво якого 
коштувало 113 млн грн, повідомив керівник ТОВ “Євро-Реконструкція” Юрій Тараканов, 
презентуючи результати першого етапу реконструкції міському голові Віталію Кличку. 
Відповідно до техніко-економічного обґрунтування, загальна кошторисна вартість 
будівництва електрофільтрів, сірко- та азотоочищення становить 3,7 млрд грн. 
Будівництво фільтрів відбувається за рахунок інвестиційної програми підприємства, 
затвердженої НКРЕКП. "Завдяки підтримці міської влади, НКРЕКП та громадськості, у ТОВ 
«Євро-Реконструкція» було розроблено план дій та розпочато програму поступової 
комплексної реконструкції існуючого газоочисного обладнання пиловугільних 
котлоагрегатів станції. Проєктом передбачено почергове будівництво чотирьох сучасних 
високотехнологічних електрофільтрів. Далі, відповідно до вимог Національного плану 
скорочення викидів від великих спалювальних установок, буде встановлено системи 
сіркооочищення та азотоочищення із доведенням концентрації викидів цих речовин до 
європейських норм", - сказав Тараканов. Він пояснив, що біля кожного електрофільтра 
встановлено автоматичну систему моніторингу, яка перевіряє склад та об’єми викидів 
після очищення. Присутні на презентації переконалися, що завдяки електрофільтрам 
вдалося зменшити концентрацію пилу у викидах до 10-20 мг/м3. "Сьогодні ми 
проінспектували, як працює нове обладнання, встановлене в ході першого етапу 
реконструкції. Воно дозволяє моніторити ситуацію з шкідливими викидами в режимі 
онлайн, і ми бачимо, що два потужні електрофільтри, які запрацювали на котлах №6 і №7, 
вже знизили рівень викидів з кожного котла у 80 разів. Результати вражають. Вони цілком 
відповідають європейським стандартам та стратегічним планам мерії стосовно поліпшення 
екології міста", - зазначив Кличко. Масштабна реконструкція теплоцентралі залишається в 
центрі уваги міського голови, екологічної інспекції та громади міста. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Київрада підтримала залучення кредиту ЄБРР на модернізацію  

теплоенергетичного комплексу Києва 
22.04.2021 

Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського 
банку реконструкції на розвиток теплової інфраструктури міста Кредит в 
обсязі до 140 млн євро буде взято під гарантію Київради у 2021 році.  

Відповідне рішення підтримали 93 депутати. Комунальному підприємству 
«Київтеплоенерго» надано дозвіл на вчинення всіх необхідних правочинів, а Київського 
міського голову Віталія Кличка уповноважено підписати від імені Київради договір гарантії 
із ЄБРР. Очікуваний строк погашення кредиту – до 13 років із дати укладання договору. 
Фактично, розпочинається залучення коштів міжнародних партнерів у модернізацію 
київської теплоенергетики. Її результатом має стати кардинальна зміна підходів до 
виробництва теплової та електричної енергії, управління теплоенергетичним комплексом, 
а також новий рівень диспетчеризації та автоматизації системи теплопостачання, 
покращення якості комунальних послуг. Наймасштабніший проєкт в рамках кредитної 
програми – встановлення на ТЕЦ-6 сучасного когенераційного обладнання. Сьогодні дві 
київські ТЕЦ забезпечують 48 % теплопостачання міста та майже 60 % електроспоживання 
столиці. Альтернативи цим ТЕЦ немає, а більшість обладнання працює вже понад 40 років. 
Комплексне оновлення обладнання та підходів до генерації тепла і електроенергії 
забезпечить нову якість роботи ТЕЦ-6 та адаптує її роботу до сучасних викликів 
динамічного розвитку Києва. Інша частина програми – енергоефективність. На ТЕЦ-5 
планується будівництво конденсаційного економайзера. Обладнання використовує 
залишкову енергію димових газів для виробництва тепла. Аналогічне обладнання вже три 
роки працює на ТЕЦ-6. Його потужність дозволяє забезпечувати теплом близько 20 
багатоповерхівок. Інші енергоефективні проєкти пов’язані з реконструкцією неефективних 
котелень та зношених тепломереж. Передбачається фінансування комплексу рішень, 
спрямованих на впровадження системи моніторингу та управління SCADA. Вона дозволить 
в режимі реального часу стежити за технічними параметрами роботи обладнання на всіх 
виробничих об’єктах: ТЕЦ, котельнях, станціях теплопостачання, насосних станціях тощо. 
Програмний комплекс дозволить збирати, обробляти, аналізувати інформацію та 
контролювати роботу теплоенергетики міста. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КП «Київтеплоенерго» 

 
"Донбассэнерго" направит на выплату  

дивидендов 8,7 млн грн 
27.04.2021 

ПАО "Донбассэнерго" направит на выплату дивидендов 30% (8 млн 
727,073 тыс. грн) от полученной по итогам 2020 года чистой прибыли, 
сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании. 

Еще 70% от прибыли за прошлый год будет направлено в фонд развития 
производства. Отметим, ПАО "Донбассэнерго" 15 апреля подключило к объединенной 
энергосистеме 7-й блок Славянской ТЭС после завершения ремонта. Ремонтные работы на 
энергоблоке длились неполных три месяца. За этот период, в частности, был выполнен 
ремонт цилиндра высокого давления турбины, замена ротора высокого давления на 
резервный, замена соплового аппарата и диафрагм №2−8. Кроме того, выполнен ремонт 
ряда узлов цилиндра низкого давления, а также произведена замена одной оборванной 
рабочей лопатки 43-й ступени РНД-2. Причиной аварийного повышения вибрации 
турбоустановки энергоблока №7, которое произошло 17 января на СлавТЭС, стал обрыв 
фрагмента бандажа замкового пакета рабочих лопаток №11 регулирующей ступени 
цилиндра высокого давления из-за эрозийно-абразивного износа рабочих лопаток в зоне 
их сопряжения с бандажной полкой, на что повлияло наличие в данной зоне концентратора 
напряжений. Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" в 2020 году получило чистую прибыль 
29 млн 90,243 тыс. грн против 69,997 млн грн чистого убытка в 2019-м. Компания 
"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и 
Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС 
составляет 880 МВт. В марте 2017 г. генкомпания заявила о потере контроля над работой 
Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно 
неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций 
"Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 
 
 
 
 

 
КП «Київтеплоенерго» цього року поповнило парк техніки для ремонту  

тепломереж 7 новими аварійними машинами 
27.04.2021 

Цього року КП «Київтеплоенерго» поповнило парк спецтехніки для 
усунення пошкоджень на теплових мережах. Про це повідомляє служба 
новин КМДА на порталі kyivcity.gov.ua 

За рахунок коштів інвестиційної програми підприємства 2020 р. придбані сім нових 
автомобілів швидкого реагування марки Isuzu. Один автомобіль вміщує понад 100 одиниць 
устаткування, зокрема: електричне, газорізальне, зварювальне, переносний генератор, 
аварійне освітлення, захисне обладнання тощо. Як повідомляє «Київтеплоенерго», в режимі 
24/7 у всіх районах міста працюють 35 аварійних бригад (1130 співробітників). Щодоби 
вони усувають у середньому 30-40 пошкоджень. Окрім 7 спеціалізованих аварійно-
відновлювальних машин, які підприємство отримало в березні, цього року 
«Київтеплоенерго» отримало три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну 
діагностичну лабораторію від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Нова 
спецтехніка дасть змогу підвищити мобільність аварійних бригад і скоротити терміни 
усунення пошкоджень тепломереж. Автомобілі, які передано до районних підрозділів 
підприємства, вже працюють над усуненням аварійних ситуацій. «Із переходом системи 
теплопостачання Києва у безпосереднє муніципальне управління розпочата його 
комплексна модернізація, у тому числі – посилюємо автопарк. Загалом, починаючи з 2018 
року, «Київтеплоенерго» вдалося оновити понад 30% парку спецтехніки: столичну систему 
тепломереж сьогодні обслуговує близько 350 одиниць спецтранспорту. Як результат – в 
опалювальному сезоні 2020/2021 бригади «Київтеплоенерго» усували пошкодження 
трубопроводів і відновлювали теплопостачання клієнтам менше ніж за добу. Тільки у 2020 
році автопарк підприємства збільшився на 23 спецмашини. Ще 7 отримали цьогоріч у 
березні. Спецавтомобілі розроблені саме для потреб Києва з урахуванням особливостей 
його трафіку та теплової інфраструктури. Нова техніка – це ще один крок до підвищення 
ефективності столичної теплоенергетики і досягнення рівня європейських стандартів у 
наданні послуг киянам», – зазначив директор КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд. 
Нагадаємо, в Києві завершено опалювальний сезон 2020/2021, який тривав майже 6 місяців 
(179 днів). Відключення тепла та згортання централізованої системи теплопостачання, що є 
однією з найбільших в Європі, триває близько 5 днів. У зоні обслуговування КП 
«Київтеплоенерго» близько 10 тис. житлових будинків. Об’єкти соціальної інфраструктури 
(лікарні, садочки, школи) відключаються від опалення за індивідуальними заявками 
керівників закладів. Незважаючи на збільшення вартості газу, тарифи КП 
«Київтеплоенерго» на тепло залишились на рівні 2019 року (1654,41 грн за 1 Гкал тепла). 
Зростання тарифів вдалося стримати у результаті підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння між Асоціацією міст та урядом України. В іншому разі – без дії 
Меморандуму – тарифи зросли б близько на 15% (залежно від ціни газу в певному місяці). 
Цьогорічний опалювальний період у Києві був холоднішим, ніж два попередні сезони. 
Найнижча середньомісячна температура була у лютому 2021 року з позначкою – 4,7 С. 
Середньозважена вартість опалення у цьогорічному сезоні за 1 кв. м у будинках з 
лічильниками склала 30,79 грн. Зазначимо, що київська система тепломереж є однією з 
найбільших у Європі. Її загальна протяжність – понад 2,7 тисячі км. За два попередні роки 
«Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 270 км зношених трубопроводів, 
замінивши їх на нові, попередньо ізольовані. КП «Київтеплоенерго» забезпечує 
теплопостачання міста третій опалювальний період поспіль. Генерація теплової енергії 
здійснюється на двох потужних теплоелектроцентралях № 5 і № 6, а також майже на 200 
теплоджерелах (станціях теплопостачання і котельнях). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

 
Путь "Центрэнерго": максимизация прибыли,  

оптимизация расходов 
27.04.2021 

Наследуя американских президентов, в бизнес-среде принято, 
находясь на новой должности, отчитываться перед общественностью после 
первых ста дней.  

Но на украинском энергорынке ситуация меняется каждую минуту. При таких 
обстоятельствах вполне логично выходить в публичное пространство с коротким отчетом 
о состоянии дел в государственной компании почаще, чем руководители Белого дома. 
Прежде всего хочу отметить положительные сдвиги в направлении продаж 
электроэнергии. “Центрэнерго” начало активно выходить на рынок двусторонних 
договоров на аукционах ТБ “Украинская энергетическая биржа”, изменив предыдущую 
практику продаж огромных объемов в одни руки по низкой цене. Теперь мы продаем 
небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким 
образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже 
рыночной. Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний — 
количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция 
способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль “Центрэнерго”. 
Например, только с 12 до 20 апреля “Центрэнерго” реализовало на УЭБ 420 лотов базовой 
нагрузки общим объемом 991 200 МВт*ч. Это ресурс с различными периодами поставки, 
преимущественно на летний период. Средневзвешенные цены колеблются от 1273 до 1385 
грн/МВт-час. Но их объединяет одно — они значительно выше цены аналогичных 
периодов 2020 — на 19,4% -34%, а сумма поступлений от заключенных сделок составит 
более 1,1 млрд гривен. Важным для компании является решение проблемы задолженности 
— как кредиторской, так и дебиторской. Почти полтора миллиарда долга ГП 
“Энергорынок”, долги НЭК “Укрэнерго” перед ОАО “Центрэнерго” и более 900 млн гривен 
ПАО “Центрэнерго” перед ГК “Нафтогаз Трейдинг” довольно серьезно вредят 
инвестиционной привлекательности компании. Сейчас мы вместе с ГК “Нафтогаз 
Трейдинг” рассматриваем возможность реструктуризации задолженности за газ, который 
пришлось сжигать зимой для поддержания энергосистемы Украины. Мы надеемся на 
положительное решение этого вопроса, ведь перевод энергоблоков ТЭС на газ не был 
инициативой ПАО “Центрэнерго”, решение принималось в высших государственных 
кабинетах ради сохранения энергетической безопасности. Довольно болезненным 
вопросом для компании остается уголь. Его нынешняя закупочная цена — 1650 грн/т — не 
дает ПАО “Центрэнерго” возможности выйти на уровень рентабельности, что очень важно 
для подготовки компании к приватизации. Одним из путей решения этой проблемы 
является создание вертикально-интегрированной компании путем объединения ПАО 
“Центрэнерго” с перспективными государственными шахтами. По состоянию на 31 марта 
межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители “Центрэнерго”, 
завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для 
определения их потенциала. В результате были выделены те шахты, которые являются 
потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании 
— но при условии получения достаточного инвестирования. … 
 

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

© Юрий Власенко, исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО "Центрэнерго" 
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Прибуток "Укрінтеренерго" в 2020 році впав  
в 19 разів - до 26 млн грн 

26.04.2021 

Компанія "Укрінтеренерго" за підсумками 2020 року звітує про 
прибуток 25,9 млн грн, тоді як за 2019 рік він становив 492,4 млн грн. Про це 
повідомляє портал finbalance.com.ua 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 904,3 млн грн, 
тоді як за 2019 рік був 2,8 млрд грн. Дебіторська заборгованість на кінець 2020 року - 2,29 
млрд грн (на кінець 2019 року було 1,45 млрд грн). Поточна заборгованість за товари, 
роботи, послуги - 1,58 млрд грн (на кінець 2019 року було 837,9 млн грн). За даними 
компанії, її борг перед бюджетом на кінець 2020 року становив 439,1 млн грн (на кінець 
2019 року - 431,6 млн грн). Як писав Finbalance, 26.01.2021 Окружний адмінсуд м. Києва 
задовольнив позов Офісу великих платників податків ДПС до “Укрінтеренерго” в справі 
№640/23032/19 та стягнув з відповідача частину чистого прибутку, що вилучається до 
бюджету, в сумі 323,15 млн грн (ця сума сформувалася ще в 2019 році). 15.04.2021 
Окружний адмінсуд м. Києва відмовився задовольнити позов "Укрінтеренерго" до Офісу 
великих платників податків ДПС (у справі №640/16790/20), в якому держпідприємство 
просило суд скасувати податкову вимогу №279-10 від 04.06.2020 щодо необхідності 
сплатити частину прибутку "Укрінтеренерго", яка, відповідно до закону, вилучається до 
держбюджету, в розмірі 467,3 млн грн (у т.ч. 0,55 млн грн - пеня). … 

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

 
Укренерго уклало контракт на спорудження майже 1,4 тис. км  

волоконно-оптичних ліній зв’язку 
27.04.2021 

Укренерго підписало контракт з індійською компанією Kalpataru Power 
Transmission Ltd про реконструкцію повітряних ліній електропередачі 330 кВ 
із заміною грозозахисного троса на оптичний кабель у грозозахисному тросі.  

Це перша, лінійна частина проєкту «Будівництво південного кільця ВОЛЗ», 
реалізація якого передбачена Концепцією розвитку телекомунікаційної мережі НЕК 
«Укренерго», затвердженою у 2019 році. Відповідно до контракту волоконно-оптичні лінії 
зв’язку (ВОЛЗ) будуть прокладені на 20 повітряних лініях 330 кВ загальною довжиною 
1375 км у 10 областях (Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській). Контрактом 
передбачено реалізацію лінійної частини проєкту «під ключ»: від проєктування (стадія  – 
робоча документація), постачання необхідного обладнання, будівельно-монтажних робіт 
до введення в експлуатацію лінійної частини ВОЛЗ. Роботи розпочнуться після розробки 
робочої документації підрядником та її затвердження. Зважаючи на масштабність, 
реалізація проєкту завершиться у 2024 році. Вартість контракту становить 14,15 млн євро 
(без ПДВ). Джерело фінансування – кредитні кошти Європейського інвестиційного банку 
(ЄІБ), зекономлені при реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво повітряної лінії 750 
кВ Запорізька АЕС – Каховська». Зазначимо, що в процесі проведення міжнародних 
конкурсних торгів було отримано 6 пропозицій від компаній із 5 країн – Польщі, 
Казахстану, Туреччини, Китаю та Індії. Завдяки конкуренції серед учасників вартість 
закупівлі знизилась на 35% у порівнянні з оцінною вартістю. У результаті було 
зекономлено майже 7,5 млн євро кредитних коштів ЄІБ. Паралельно планується реалізація 
другої, станційної частини проєкту спорудження південного кільця ВОЛЗ, яка передбачає 
встановлення на 36 об’єктах НЕК «Укренерго» та суміжних об’єктах генерації обладнання 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing – мультиплексування з поділом по довжині 
хвилі). Наразі триває підготовка до міжнародних конкурсних торгів на встановлення 
зазначеного  обладнання. Реалізація другої частини проєкту зазвичай відбувається значно 
швидше, тому лінійна та станційна частини проєкту будуть завершені синхронно. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами НЕК «Укренерго» 

 
НЭК "Укрэнерго" отчиталось об убытке 

на 27,5 млрд грн 
29.04.2021 

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 г. получило 27,5 млрд грн чистого 
убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год. Об этом говорится 
в отчете компании в системе раскрытия информации НКЦБФР. 

Как сообщается, чистый доход компании в прошлом году возрос в 2,2 раза (на 31,92 
млрд грн) – до 58,25 млрд грн. Валовой убыток составил 24,93 млрд грн против 6,05 млрд 
грн валовой прибыли в 2019 году. Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что 
основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является 
прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными 
обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП 
"Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются 
устанавливаемым тарифом. Как сообщалось, Министерство финансов утвердило 
финансовый план НЭК "Укренерго" на 2021 год с чистой прибылью в 171,4 млн грн. 
Напомним, "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн 
грн) по сравнению с 2018 годом – до 1,86 млрд грн. Чистый доход возрос в 4,4 раза (на 20,28 
млрд грн) – до 26,33 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 3,13 млрд грн), до 6,24 млрд 
грн, EBIDTA – на 20,4% (на 689,44 млн грн), до 4,06 млрд грн. Отметим, в 2020 году 
"Укрэнерго" инвестировало в развитие сетей 3,12 млрд грн, выполнив инвестиционную 
программу года на 95,3%. Как сообщает пресс-служба компании, львиная доля 
финансирования – более 85%, или 2,67 млрд грн, – была направлена на реконструкцию 
подстанций, линий электропередачи, приобретение оборудования и тому подобное. 
Остальные 15% финансирования (453 млн грн) – на новое строительство. При этом 71% 
годового объема инвестиций составляли кредитные средства. В "Укрэнерго" напомнили, 
что реконструкция сетей и строительство новых объектов предусмотрены Планом 
развития системы передачи на 2029-2030 годы и направлены на обеспечение выдачи 
полной мощности генерации, надежность питания потребителей отдельных регионов, 
повышение надежности и безопасности системы передачи и работы всей энергосистемы 
Украины. В частности, в 2020 году: завершено строительство и включена в работу 
подстанцию ??500 кВ "Креминская" трансформаторной мощностью 500 МВА с сетевой 
инфраструктурой 330 кВ. Это позволило устранить риски отключения потребителей части 
Луганской области в случае потери мощности Луганской ТЭС, в том числе после 
отсоединения ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси; завершено строительство 
и включены в рабочее напряжение ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская (186 км). 
Благодаря этому Запорожская АЭС смогла работать на полную проектную мощность и уже в 
январе 2021 в период дефицита мощности в энергосистеме обеспечила передачу 
дополнительных 700 МВт мощности в ОЭС; заменено 14 единиц трансформаторного 
оборудования на ПС 750 кВ "Донбасская", "Днепровская", 330 кВ "Харьковская" и "Сумы", 
подняв уровень выполнения программы по замене силового оборудования до 71%; 
построены 537 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для создания 
высокоскоростных каналов передачи технологических данных. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Головна компанія "Нафтогазу" 2020 року отримала  
чистий збиток 17,3 млрд грн 

09.04.2021 

НАК "Нафтогаз" як окрема юридична особа в 2020 р. отримала чистий 
збиток 17,334 млрд грн проти 50,658 млрд грн чистого прибутку в 2019-му, 
свідчить оприлюднена виданням "Економічна правда" звітність компанії. 

Чистий дохід НАК від реалізації за минулий рік знизився на 32,1% (на 57,291 млрд 
грн) порівняно з 2019 роком - до 121,059 млрд грн. Валовий збиток у 2020 році становив 
0,827 млрд грн проти 31,041 млрд грн валового прибутку в 2019-му. Водночас голова 
"Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook зазначив, що до офіційного 
оприлюднення компанія не може коментувати свої фінансові показники. За його словами, 
оприлюднена виданням "ЕП" на основі звітності інформація є некоректною. Коболєв 
пообіцяв, що незабаром "Нафтогаз" оприлюднить фінзвітність із коментарями та 
поясненнями. Як повідомлялося, "Нафтогаз" як окрема юрособа в 2019 році збільшив 
чистий прибуток у 3,7 раза (на 37 млрд 44,953 млн грн) порівняно з 2018 роком - до 50 млрд 
658,211 млн грн. Консолідований чистий прибуток, що включає діяльність дочірніх 
компаній, становив 63,294 млрд грн (зростання в 5,5 раза проти 2018-го). У звітності НАК 
як окремої юрособи, зокрема, враховуються показники від діяльності з продажу газу за 
спецобов'язками (ПСО) тепловикам, а також регіональним газзбутам для потреб населення. 
До цієї звітності не входять результати діяльності зазвичай прибуткових 
"Укргазвидобування" та "Укртранснафти". "Нафтогаз" наводив EBITDA усієї групи за 
сегментами за перше півріччя 2020 та 2019-го: розвідка і видобуток (+10,9 млрд грн/+25,1 
млрд грн), зберігання природного газу (+0,7 млрд грн/+0,1 млрд грн), транспортування 
нафти і продаж нафтопродуктів (+0,6 млрд грн/+1, 5 млрд грн), комерція (- 9 млрд грн/+3, 1 
млрд грн), "Укрнафта" (- 2,3 млрд грн/+0, 8 млрд грн), інше (-2,7 млрд грн/-1,8 млрд грн). 
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є 
монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування 
нафти трубопровідним транспортом територією країни. 

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

 
Витренко предложил Коломойскому создать  

нефтяного гиганта 
29.04.2021 

Новый глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко предложил 
Игорю Коломойскому объединить Укрнафту и Укртатнафту (Кременчугский 
НПЗ) в одну вертикально-интегрированную компанию.  

По мнению Юрия Витренко, в объединении Укрнафты и Укртатнафты есть 
экономическая целесообразность. Это позволит выстроить вертикальную интеграцию и 
производственную цепочку: добыча нефти и переработка. Он также отметил, что 
действующая власть, включая президента Владимира Зеленского, в отличие от прошлой, не 
приемлет управление и контроль над государственными активами со стороны олигархов. 
"Так вот, возникает вопрос: а, возможно, государство должно объединить добычу и 
переработку в эту вертикальную интеграцию? Возможно, господин Коломойский 
(считается совладельцем обеих компаний – Ред.) удовлетворится статусом миноритарного 
акционера, и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не 
влияя, не контролируя эти активы?", – сказал топ-менеджер в интервью агентству. В этой 
связи Витренко не исключил, что Нафтогаз может отказаться от идеи выйти из Укрнафты и 
разделить активы компании с миноритарными акционерами. "Общий лейтмотив 
заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот 
занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому 
относительно той же Укрнафты и Укртатнафты. И таким путем обеспечивать как 
экономическую эффективность активов, так и национальные интересы", – резюмировал он. 
Укрнафта и Укртатнафта – крупнейшие в Украине добытчики нефти и производитель 
нефтепродуктов. Нафтогазу принадлежит 51% акций в Укрнафте и 43,05% в Укртатнафте. 
Другой акционер компаний – неформальная группа Приват Игоря Коломойского и 
Геннадия Боголюбова, которой принадлежит около 40% в Укрнафте и около 28% в 
Укртатнафте. Еще 28% акций Укртатнафты владеет бизнесмен Александр Ярославский. 
Впервые о планах Нафтогаза выйти из Укрнафты и разделить ее активы между 
акционерами стало известно еще в августе 2018 г. Тогда глава Нафтогаза Андрей Коболев 
сообщил в одном из интервью о переговорах с миноритариями о разделении Укрнафты на 
газовый и нефтянные блоки. НАК планировал получить 60-70% всех газовых и часть 
нефтяных активов Укрнафты. В феврале 2021 г. после того, как Верховная Рада утвердила 
схему погашения 30 мрлд грн налогового долга Укрнафты, между ее акционерами начался 
новый этап переговоров о разделении. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.liga.net 
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УГД роздало мільярд на ремонт свердловин,  
подавши до суду на ДАСУ 

15.04.2021 

АТ «Укргазвидобування» 18 березня за результатами тендеру уклало 
п’ять договорів про ремонт свердловин на суму 998,25 млн грн. Про це 
повідомляється у системі «Прозорро». 

Ремонт нафтових і газових свердловин на родовищах «Укргазвидобування» за 
допомогою колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання виконуватимуть до кінця 
2022 р. ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» отримало два замовлення на 
399,73 млн грн., що складає 40% усієї суми. Воно повинно буде виконати 240 операцій 
комплексом колтюбінгового та азотно-насосного обладнання по підтриманню видобутку 
та введенню свердловин в експлуатацію після відновлення та інтенсифікації видобутку. Ще 
три підрядники мають виконати по 120 таких операцій: ТОВ «Полтавська бурова компанія» 
– за 202,26 млн грн., ТОВ «Такром Україна» – за 200,00 млн грн., ТОВ «Регіон» – за 196,26 
млн грн. Послуги оплачуватимуть протягом місяця після надання. Сума угод на 9% нижча 
від очікуваної вартості закупівлі за цими лотами в 1,09 млрд грн. Переможцями за іншими 
чотирма лотами була «Такром Україна» (198,90 млн грн.), ТОВ «Бурова компанія 
«Горизонти» (201,69 млн грн.) і ТОВ «Сервіс Ойл» (390,99 млн грн.), але їх відмінили. 
Держаудитслужба заявила, що «Полтавську бурову компанію» треба було відхилити за 
всіма лотами через нестачу інформації про попередню (не)співпрацю з 
«Укргазвидобуванням», а «БК «Горизонти» за тими чотирма лотами – через різну назву 
посади підписанта: директор у паперах і генеральний директор в електронному підписі. 
Замовник відмінив торги за тими чотирма лотами через неможливість усунення порушень 
закону, оскільки відхилити тендерну пропозицію після публікації повідомлення про намір 
укласти договори було технічно неможливо. Проте переможці успішно оскаржили відміну 
до АМКУ. Адмінколегія вирішила, що «Укргазводбування» не довело її правомірність. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Чому компанія Вадима Новинського згорнула  
видобуток газу в Азовському морі 

16.04.2021 

Дії Росії в Криму і на Донбасі привели до заморожування проекту з 
видобутку газу на шельфі Азовського моря, одним з акціонерів якого є 
нардеп Вадим Новинський. Про це пише nv.ua 

Проект з видобутку газу на шельфі Азовського моря, яким займалася компанія 
народного депутата України Вадима Новинського, в даний час призупинено. «Так, він зараз 
в замороженому стані», - сказав в інтерв'ю НВ Бізнес Сергій Глазунов, генеральний 
директор групи компаній Smart Energy. При цьому він уточнив, що це був окремий проект, 
не пов’язаний зі Smart Energy. Компанія, яка цим займалась, стала першою в Україні 
приватною компанією, яка пробурила свердловину на шельфі. «На жаль, ми не отримали 
очікуваного комерційного припливу. Але потім … Скажімо так, анексія Криму та активності 
Російської Федерації в регіоні унеможливлюють подальший розвиток цього об'єкта», — 
поскаржився Сергій Глазунов. У 2015 р. повідомлялося, що цим проектом займається ТОВ 
Азов Петролеум ЛЛС, зареєстроване в Полтаві. Сьогодні його бенефіціарами є Вадим 
Новинський і Рубен Захарян, що проживає в Австрії. Азов Петролеум ЛЛС з’явилося в 2011 
році в результаті реорганізації бізнесу ЗАТ Укрнадрасервіс. Компанія планувала видобувати 
природний газ на невеликій Білосарайської площі, яка знаходиться в 50 км на південь від 
Бердянська. Доведені запаси родовища складають трохи більше 1 млрд м³. На 
дослідницько-промислову розробку родовища станом на 2015 рык вже було спрямовано 
понад $20 млн. Планувалося буріння на шельфі 12 свердловин. Очікуваний річний 
видобуток міг скласти близько 250 млн м³ природного газу. Але вже тоді повідомлялося, що 
головною проблемою для розвитку проекту, крім геологічних ризиків, є війна в Донбасі. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
Укргаздобыча выиграла тендер на пользование недрами  

Юлиевского месторождения 
21.04.2021 

АО "Укргаздобыча" по результатам тендера 21 апреля приобрела за 
120,67 млн грн право на пользование недрами нефтегазового Юлиевского 
месторождения в Харьковской области в течение 20 лет. 

На торги подавало заявки два участника. Конкурент "Укргаздобыча", ООО 
"Аукционный-консалтинговый центр" предложило за месторождение 58,74 млн грн, что 
равно стартовой цене. "Укргаздобыча" вышла на торги с предложением в 120,67 млн грн. 
Юльевское месторождение (Золочевский блок) расположено в пределах Богодуховского и 
Харьковского районов Харьковской области. Вид полезного ископаемого месторождения - 
газ природный, конденсат; сопутствующие полезные компоненты - этан, пропан, бутан, 
гелий. Отметим, дивизион «Нафтогаз разведка и добыча» внедряет новую технологию - 
капиллярные системы - для истощенных месторождений, которая повышает добычу газа 
на 20%. Новую технологию применяют на скважинах, пробуренных на месторождениях с 
низким пластовым давлением, работу которых осложняет накопление жидкости. 
Капиллярные системы позволяют стабилизировать работу скважины и уменьшить потери 
на продувку. В результате газ выходит из скважины в большем объеме и с меньшими 
производственными потерями. Специалисты компании уже применили эту технологию на 
первых 10-ти скважинах, впоследствии ее внедрили на 43 скважинах, а до конца 2021 года 
планируют охватить еще 45. Эффект применения - в среднем рост добычи газа на 20%. 
«Повышение эффективности месторождений, которые уже эксплуатируют, - один из наших 
стратегических приоритетов. И мы постоянно в поиске решений, которые при 
минимальных затратах позволяют интенсифицировать добычу. Они есть, их активно 
применяют на международном рынке, и мы активно привлекаем их в Украину. Это и новые 
подходы к бурению эксплуатационных скважин, и усовершенствованные методы контроля 
давления, и механизированная добыча, которую мы уже успешно масштабируем на наших 
скважинах. Внедрение технологии капиллярных систем - это еще одно удачное решение, 
которое позволяет решить проблему обводнения скважин, не останавливая их работы. А 
значит - без потерь объемов газа», - объяснил заместитель директора дивизиона «Нафтогаз 
разведка и добыча» по вопросам добычи Олег Толмачёв. Как сообщал Укринформ, ранее 
Нафтогаз начал устанавливать оборудование для механизированной добычи, которое 
поможет увеличить дебит газа на «старых» месторождениях. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrinform.ru 

 
ДК "Укрнефтебурение" добыло 174 млн куб. м  

природного газа 
23.04.2021 

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" (УНБ) в январе-марте 2021 года добыло 
174 млн куб. м природного газа, что на 12% меньше, чем за аналогичный 
период 2020 года (196,9 млн куб. м).  

Объем добычи нефти и конденсата уменьшился на 23% по сравнению с январем-
мартом 2020 года (23,2 тыс. тонн) и составил 17,8 тыс. тонн. По информации УНБ, в целом 
по Сахалинскому месторождению добыча газа за три месяца 2021 года составила 199,7 млн 
куб. м, добыча нефти и конденсата – 18,9 тыс. тонн. Как следует из комментария 
председателя правления ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" Михаила Бакуненко, которого 
цитирует пресс-служба, негативная динамика производственных показателей компании в 
первом квартале 2021 года вызвана кризисным для отрасли 2020 годом. "К счастью, на 
данный момент мы видим позитивные тенденции как для индустрии в целом, так и для 
УНБ, в частности. В 2021 году наша компания значительно усилила техническую 
экспертизу, к команде присоединились опытные профессионалы в отрасли геологии и 
петрофизики. Мы возобновили программу бурения и уже успешно освоили скважину №22. 
УНБ продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на дальнейшую 
эффективную разработку Сахалинского месторождения", – сообщил Бакуненко. ЧАО "ДК 
"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 
2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение 
(Краснокутскии? район, Харьковская обл.). Компания эксплуатирует 33 газоконденсатных 
и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно 
эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин. Объем добычи газа УНБ в 2020 году составил 
725,4 млн куб. м, нефти и конденсата – 80,8 тыс. тонн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Misen заявила о намерении взыскать с Украины сотни миллионов  
долларов из-за увеличения ренты на газ 

29.04.2021 

В Misen Enterprises AB и Misen Energy AB (Швеция) хотят взыскать 
сотни миллионов долларов с Украины из-за увеличения ренты на добычу 
газа в период ее работы с АО "Укргазвыдобування". 

Согласно обнародованным материалам к запланированному на среду заседанию 
Кабинета министров, Misen подала запрос об открытии арбитражного производства против 
государства Украина 24 марта 2021 года. В этой связи Министерство юстиции просит 
применить упрощенную переговорную процедуру закупки услуг юридических советников 
для защиты государства в арбитраже. "В указанном запросе об арбитраже истцы ссылаются 
на намерение заявить о сотнях миллионах долларах США убытков, при этом точная сумма 
будет определена в дальнейших письменных пояснениях", - указано в пояснительной 
записке. Продолжение судебных разбирательств с Украиной в арбитраже акционеры Misen 
должны одобрить 28 апреля 2021 года. Как сообщалось, Верховная Рада Украины в рамках 
правительственных антикризисных предложений летом 2014 года существенно повысила 
рентные ставки на добычу углеводородов, в т.ч. и в рамках договоров о СД. В 2020 году 
завершилось арбитражное разбирательство между Misen и АО "Укргазвыдобування" (УГВ), 
в рамках которого шведская компания получила $47,06 млн от "дочки" "Нафтогаза". УГВ в 
2015 году заявило, что ООО "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять 
обязательства в рамках СД. В 2016 году УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском 
о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Читайте также: Как Фирташ хочет 
засудить Украину в США >>> 

 
Компания бывшего главы НКЦБФР получила разрешение  

на добычу газа на Луганщине 
30.04.2021 

Государственная служба геологии и недр предоставила компании 
"НПК Контакт" специальное разрешение на добычу газа в Луганской обл. 
Соответствующий приказе Госгеонедр №324 подписан 26 апреля. 

Согласно документу, разрешение выдано на добычу газа (метана) угольных 
месторождений, газа природного, конденсата, сопутствующих полезных компонентов на 
Лисичанско-Тошковсклм месторождении. Специальное разрешение выдано согласно 
пункта 8 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами. Это 
означает, что "НПК Контакт" на основании ранее выданного спецразрешения на 
собственные средства осуществило геологическое изучение участка недр и подсчет запасов 
полезных ископаемых, после чего подало документы на получение спецразрешения на их 
добычу. Речь идет о спецразрешении №2424, которое действовало с сентября 2003 года по 
сентябрь 2018 года и предусматривало геологическое изучение, включая опытно-
промышленную разработку. По данным Единого государственного реестра юридических 
лиц, конечным бенефициарным владельцем "НПК Контакт" является бывший глава 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев. ООО "НПК 
Контакт" зарегистрировано в Лисичанске Луганской области в 1991 году. Учредителями 
компании указаны ООО "ГАСЕ Энерджи" и ООО "АРТА управление активами". Хромаев 
контролирует около 67% капитала "НПК Контакт". В декабре 2002 года Хромаев стал одним 
из основателей инвестиционной компании "АРТА", контролировал деятельность компании, 
связанную с корпоративными финансами, инвестиционным банкингом, торговлей 
ценными бумагами и управлением активами. Завершил работать управляющим партнером 
в ноябре 2013 года. В декабре 2013 года Тимур Хромаев стал главным исполнительным 
директором GASE Energy Inc. (украинский финансовый советник "АРТА"), где проработал до 
января 2015 года. 30 января 2015 года указом президента был назначен председателем 
НКЦБФР. Как сообщалось, 23 февраля президент Владимир Зеленский уволил Хромаева с 
должности главы НКЦБФР в связи с истечением срока полномочий и назначил главой 
регулятора внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-
директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова. 2 апреля Зеленский назначил 
членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора 
департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу 
Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС 
Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова. 

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

 
Компания "Укрнафта" в январе-марте получила  

чистую прибыль 1,6 млрд грн 
30.04.2021 

ПАО "Укрнафта" в январе-марте 2021 года получила чистую прибыль 1 
млрд 59,89 млн грн против 852,629 млн грн чистого убытка в аналогичном 
периоде 2020 года.  

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее 
чистый доход в первом квартале возрос в 1,5 раза (на 2 млрд 182,797 млн грн) – до 6 млрд 
580,009 млн грн, валовая прибыль – в 1,8 раза (на 1 млрд 149,399 млн грн), до 2 млрд 
603,833 млн грн. Добыча нефти с конденсатом в январе-марте 2021 года составила 361,688 
тыс. тонн (-5,7% к январю-марту-2020), природного газа – 263,927 млн куб. м (-10,9%). При 
этом реализация нефти с конденсатом за отчетный период составила 7,8 тыс. тонн, газа – 
141,7 млн куб. м, нефтепродуктов – 330,7 тыс. тонн. В первом квартале 2021 года 
"Укрнафта" провела капитальный ремонт на 37 скважинах (КРС), вывела из бездействия 27 
скважин, провела восемь операций интенсификации добычи, в т.ч. одну операцию 
гидроразрыва пласта, и выполнила четыре операции с помощью колтюбинговой установки 
без бригады КРС. "Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн 
против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход компании в прошлом 
году увеличился на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая 
прибыль – на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн. На 
протяжении 2020 года "Укрнафта" реализовала 1 млн 599,879 тыс. тонн нефти на 11 млрд 
620,766 млн грн, газового конденсата – 5,799 тыс. тонн на 34,064 млн грн, сжиженного газа 
– 179,480 тыс. тонн на 2 млрд 642,233 млн грн, нефтепродуктов – 1,392 млн тонн на 19 млрд 
67,846 млн грн. В годовой отчетности "Укрнафта" отмечает, что утвержденный бюджет 
инвестиций на 2021 г. предусматривает капитальные вложения на сумму свыше 2 млрд грн 
(75% - проекты поддержки, 25% - проекты развития), почти вдвое превышает фактический 
объем капвложений в 2020-м. "Это позволит покрыть наиболее критические потребности в 
обновлении основных фондов и обеспечит фундамент для будущего развития за счет 
проведения работ по увеличению добычи в долгосрочной перспективе (бурение новых 
скважин и боковых стволов, проведение тяжелых КРС), а также за счет инвестиций в 
расширение границ спецразрешений и прирост добывающих запасов", - говорится в 
документе. В краткосрочной перспективе приоритетным направлением инвестирования 
собственных средств являются проекты с наивысшей окупаемостью, что предусматривает 
проведение мероприятий по повышению добычи нефти на существующем фонде скважин. 
Компания планирует продолжить и ускорить трансформационные процессы, в частности в 
направлениях управления геологическими запасами, эффективности добычи и 
переработки углеводородов, а также модернизации собственной сети АЗС. Как сообщалось, 
"Укрнафта" в 2020 году направила в бюджеты всех уровней 48,2 млрд грн налогов. … 
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 РИНОК ГАЗУ 
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Державі передали майновий комплекс для  
зрідженого газу у порту Рені 

14.04.2021 

Державі передали майновий комплекс по наливу, схову та зливу 
зрідженого вуглеводородного газу у порту Рені вартістю близько 100 млн 
грн. Про це повідомляє ukrinform.ua 

“За вироком Київського районного суду Одеси, розпорядженням Кабінету Міністрів 
України державі в особі Міністерства енергетики України передано майновий комплекс по 
наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському 
торговельному порту, вартість якого становить близько 100 млн грн”, - ідеться в 
повідомленні Офісу генерального прокурора.Прокурори довели, що підприємство придбали 
у 2012 році члени злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача 
та використовували його для маскування злочинів з ухилення від сплати податків під 
виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів. Засуджено колишнього керівника і трьох 
співробітників газового терміналу в порту Рені, які діяли у складі злочинної організації та 
сприяли умисному ухиленню підконтрольних підприємств від сплати податків, 
організовували складання завідомо неправдивих офіційних документів. Одеська обласна 
прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кількох 
кримінальних провадженнях стосовно інших членів цієї злочинної організації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Оператор газосховищ України залучив 100-го  

іноземного замовника 
21.04.2021 

Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного замовника 
послуг українських підземних сховищ газу і наразі в Україні зберігають газ 
компанії з 26 країн Європи, Азії та Північної Америки. 

"У квітні 2021 року Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного 
замовника послуг. Ним став газовий трейдер з Чеської Республіки. Всього в українських ПСГ 
зберігають газ компанії з 26 країн світу. До початку поточного року це були держави ЄС, 
США та Канади. З 2021-го послугами вітчизняних газосховищ користуються й азійські 
компанії – з Об’єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру та Гонконгу", - йдеться в 
повідомленні на сайті Групи "Нафтогаз". Зазначається, що за рік кількість іноземних 
клієнтів Оператора газосховищ України збільшилася у два рази. На початку 2020 року ця 
цифра становила 47 компаній. Стрімке зростання іноземної клієнтської бази розпочалося 
протягом сезону закачування 2019 року. На початку січня 2019 року кількість клієнтів-
нерезидентів становила всього 7 компаній. Та за рік, на початок 2020 року, ця цифра 
становила вже 47 іноземних компаній. А першим клієнтом з-за кордону, який скористався 
послугами українських ПСГ, стала компанія з Франції у 2016 році. Зауважується, що вигідні 
тарифи на зберігання газу, послуги "Митний склад" (без сплати мита протягом 1095 днів) 
та short haul (спеціальний тариф на транспортування газу від кордону до ПСГ), чітка та 
прозора взаємодія у рамках надання послуг стали ключовими чинниками залучення 
іноземців для зберігання газу в українських ПСГ. "За останні два роки ми залучили 
провідних гравців світового газового ринку до зберігання газу в українських підземних 
газосховищах. На початку 2019 року обсяги газу, що зберігали у нас нерезиденти, 
коливалися на рівні математичної похибки. Але в поточний опалювальний сезон ми 
увійшли з 10 млрд куб. м газу, що належав іноземцям. І зараз, наприкінці сезону, половина 
цих запасів – майже 5 млрд куб. м – залишається на зберіганні в Україні. Це результат, з 
одного боку, системних реформ на газовому ринку ЄС за участі Групи Нафтогаз, зокрема, 
успішного анбандлінгу Оператора ГТС України. З іншого – кропіткої та плідної роботи 
Оператора газосховищ України. Ми продовжимо дотримуватися обраного напрямку та 
плануємо й надалі розширяти кількість та географію присутності наших клієнтів", - 
зазначив т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома. Як повідомляв 
Укрінформ, станом на 1 квітня 2021 року запас природного газу у підземних газосховищах 
становив 15,82 млрд куб. м. Це на 1% перевищує показники минулого року та є найвищим 
рівнем заповненості українських ПСГ щонайменше з 2010 року. Іноземні трейдери станом 
на 1 квітня зберігали в режимі "Митний склад" 4,98 млрд куб. м газу, із них у short haul 
режимі накопичено 3,8 млрд куб. м. Компанії-резиденти станом на 1 квітня зберігали в 
режимі "Митний склад" 0,55 млрд куб. м, із них обсяг газу, закачаного в ПСГ в режимі short 
haul, дорівнює 0,46 млрд куб. м. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
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АРМА выбрала Укртранснафту управляющим  
«трубы Медведчука» 

19.04.2021  

АРМА выбрало управляющим для арестованной части нефтепродукто-
провода "Самара - Западное направление" АО "Укртранснафта". Как передает 
Укринформ, об этом сообщает АРМА. 

"По итогам рассмотрения предложений участников конкурса по отбору 
управляющего для части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное 
направление» Тендерный комитет АРМА по вопросам управления активами принял 
решение об избрании победителем конкурса АО "Укртранснафта", - сообщает АРМА. В 
Нацагентстве подчеркнули, что победитель полностью соответствовал установленным 
критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, 
касательно другого конкурсанта - ООО «Прикарпатзападтранс» - постановлением Высшего 
антикоррупционного суда Украины от 23.02.2021 г. предусмотрен запрет на пользование и 
распоряжение указанным активом. Как сообщалось, СНБО на заседании 19 февраля принял 
решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди 
которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 
Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ относительно финансирования 
терроризма. По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество 
Медведчука. 21 февраля Президент Украины вернул в государственную собственность 
нефтепровод "Прикарпатзападтранс", введя в действие решение СНБО от 19 февраля. 23 
февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в 
управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода. В то 
же время до определения победителя конкурса и начала им мероприятий по управлению 
арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта". 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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Компания “Укртатнафта” Коломойского впервые  
с 2014 г.  показала чистую прибыль 

08.04.2021 

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) закончила 2020 г. с 
чистой прибылью 794,1 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения 
enkorr со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании. 

В последний раз компания демонстрировала положительный финансовый 
результат в 2014 г.. Прибыль компании от операционной деятельности по итогу года 
составила 5,266 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году убыток компании от операционной 
деятельности составил 2,35 млрд грн. Выручка «Укртатнафты» в 2020 году сократилась на 
7,6%, до 34,5 млрд грн. Выход на положительный финансовый результат стал следствием 
значительного увеличения переработки и благоприятной ситуации с ценами на нефть во 
втором-третьем кварталах прошлого года. В Консалтинговой группе «А-95» улучшение 
финрезультатов также связывают с изменением номенклатуры выпускаемой продукции: 
завод произвел рекордные объемы дорожного битума, реализуемого с высокими 
премиями, заместив тем самым выпуск убыточного мазута. В 2020 году Кременчугский НПЗ 
нарастил переработку на 18% (445 тыс. т), по сравнению с 2019 годом, до 2,95 млн. т. По 
данным Консалтинговой группы «А-95», в 2020 г. «Укртатнафта» произвела 1,057 млн т 
дизельного топлива, заняв 14,2% украинского рынка. При этом доля компании на рынке 
бензинов составила 42% (884,2 тыс. т), сжиженного газа – 5,6% (111 тыс. т). На рынке 
битума компания заняла долю 27%, или 319 тыс. т (+53% к 2019 г.). Как сообщалось ранее, 
“Укртатнафта” будет судиться с АМКУ из-за штрафа в 2,9 млрд, а нефтедобывающая 
компания “Укрнафта” избавляется от штрафа с помощью скандального суда. 

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

 
Шебелинский НПЗ впервые провел плановый ремонт 

 без остановки производства 
27.04.2021 

Шебелинский НПЗ в апреле завершил планово-предупредительный 
ремонт, который впервые был проведен без остановки производственных 
процессов. Об этом говорится в сообщении компании. 

"В предыдущие годы во время ППР-ов мы практиковали остановки завода на 2-3 
недели. Это приводило к снижению объемов производства. В этом году, несмотря на 
ситуацию на рынке моторных топлив Украины и реальную угрозу дефицита 
нефтепродуктов, мы приняли решение не останавливать завод. Все ремонтные работы на 
установках были проведены поэтапно, в сжатые сроки и с привлечением опытных 
специалистов", - прокомментировал директор по коммерческим вопросам АО 
"Укргаздобыча" Сергей Федоренко. Благодаря оптимизации ремонтных работ заводу 
удалось дополнительно выработать в апреле до 14 тыс. тонн готовой продукции. Планово-
предупредительные ремонты в апреле завершили также Тимофеевское ВПГ и Солоховское 
ВПГ. Перерабатывающие и производственные предприятия дивизиона "Нефть" (группа 
"Нафтогаз") включают: Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и 
нефти (Шебелинский НПЗ, Shebel), два завода по переработке газового конденсата и нефти: 
Яблуновское ВПГ и ТЦСК "Базилевщина", три установки подготовки газа: Тимофеевское 
ВПГ, Юльевское ВПГ, Солоховское ВПГ. Ключевым производственным активом дивизиона 
является Шебелинский НПЗ (Shebel) - одно из двух действующих в Украине 
нефтеперерабатывающих предприятий. Завод ведет свою историю с 1960 года. В 2014-2017 
годы состоялась самая масштабная за последние 20 лет модернизация предприятия, 
которая позволила выпускать продукцию, соответствующую самым стандартам качества. С 
2018 года продукция Шебелинского НПЗ реализуется на рынке под брендом Shebel. По 
результатам работы в 2020 году на заводе было переработано 446 тыс. тонн сырья. 

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

 
Группа «БРСМ» закупила 117 тыс. т сырья и компонентов для  

производства нефтепродуктов в 2020 году 
28.04.2021 

Компании «Катма Групп», «Стандарт Ойл 2000» и «ТНТ Групп», 
участвующие в обеспечении нефтепродуктами сети АЗК «БРСМ-Нафта», в 
2020 г. закупили около 117 тыс. т нефтехимического сырья и компонентов 
моторных топлив. 

В том числе 2 тыс. т монометиланилина (ММА) – октаноповышающего вещества, 
запрещенного для использования в моторных топливах в Украине. Об этом сообщает 
Консалтинговая группа «А-95» со ссылкой на собственное исследование. Крупнейшие 
объемы приходятся на газовый конденсат и нефть, закупленные у украинских частных 
добытчиков (65 тыс. т), риформат (11 тыс. т), изопентановую фракцию (12 тыс. т) и 
растворители (9 тыс. т). Всего номенклатура закупаемых компонентов насчитывает 12 
позиций (см. табл). В числе закупаемых компонентов эксперты выделяют 
монометиланилин российского производства в объеме 2 тыс. т. «Данное вещество в 
качестве присадки к моторным топливам запрещено в Украине с 2013 года, как во многих 
странах мира, в Европе и США», — отметили в «А-95». По подсчетам Консалтинговой 
группы «А-95», закупленного сырья, компонентов и присадок достаточно для кустарного 
производства до 90 тыс. т автомобильных бензинов. В случае использования ММА для 
смешения с бензином А-92, которое имеет место в производственной цепочке «БРСМ», 
этого объема ММА будет достаточно для получения 200 тыс. т высокооктанового бензина. 
В «А-95» также сообщили, что в 2020 году закупка товарных нефтепродуктов у сторонних 
производителей группой «БРСМ» составила 100 тыс. т бензина А-92, 317 тыс. т дизельного 
топлива и порядка 170 тыс. т СУГ. Как и на протяжении последних 5 лет, в номенклатуре 
закупок полностью отсутствует бензин А-95. В 2020 г. ООО «Катма Групп» и ООО «ТНТ 
Групп» были единственными поставщиками топлив в сеть АЗС «БРСМ-Нафта» (управляется 
ООО «Евро Смарт Пауер»). Бензин с октановым числом 95 производится ООО «Стандарт Ойл 
2000», указывающим местами производства мини-НПЗ в г. Гадяч (Полтавская обл.) и с. 
Переяславское (Киевская обл.). «БРСМ-Нафта» основана в 1993 г. Андреем Бибой. В 2007 г. 
50% компании было продано экс-министру энергетики времен Виктора Януковича Эдуарду 
Ставицкому. С 1 августа 2018 г. партнеры разделили сеть пополам — каждому отошло по 63 
АЗС. На базе АЗС Ставицкого была создана сеть Мotto. На сегодня «БРСМ» и Мotto 
насчитывают около 200 и 150 АЗС соответственно. 

Читать полностью >>> 
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Компания из группы ОККО попала в топ-3  
выгодополучателей от "скруток" НДС 

16.04.2021 

Компания "ОККО-Ритейл" вошла в топ-3 выгодополучателей от 
"скруток" НДС по итогам 2020 г. Об этом сообщалось на заседании 
временной следственной комиссии в Верховной Раде. 

В "ОККО-Ритейл" выявили налоговых накладных от сомнительных контрагентов на 
сумму НДС 301 млн грн. В частности, в схему вовлечены четыре компании- "скрутчика" из 
Киевской и Львовской областей: ООО "Торговая компания "Дионис", ООО "Трансмак", ООО 
"Торговый Альянс", ООО "Краузе ЛТД".  В результате махинаций с накладными продукты 
питания, одежда, алкогольные напитки и хозтовары "превратились" в кукурузу и пшеницу. 
Выгодополучатель схемы - "ОККО-Ритейл", которая специализируется на розничной 
торговле топливом. "Это типичная схема. Проблема "скруток" существует, она системная и 
происходит из месяца в месяц. Вместе с новым главой Государственной налоговой службы 
и нашей ВСК я бы хотел, чтобы мы сделали все, чтобы остановить эту деятельность. Она 
приводит к одному: формирует теневую экономику, сокращает поступления в доходную 
часть госбюджета", - сказал глава следственной комиссии, нардеп Иван Крулько. В целом, 
по данным ВСК, в течение 2019-2020 годов недобросовестные компании "скрутили" НДС на 
общую сумму 49,2 млрд грн. Как ранее сообщалось в журналистском расследовании 5 
канала, компании "ОККО-Ритейл" и "ОККО-Бизнес контракт" не уплатили в госбюджет  НДС 
на сумму 329,3 млн грн и  21,9 млн грн соответственно. Группа компаний ОККО 
принадлежит концерну "Галнафтогаз", который в свою очередь входит в холдинг Виталия 
Антонова "Универсальная инвестиционная группа". По подсчетам главы налогового 
комитета Даниила Гетманцева, холдинг не доплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов при 
этом получил возмещение "липового" НДС на сумму порядка 360 млн грн. Львиная доля 
НДС "скручено" через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО. 

Читать полностью >>> 
По материалам unian.net  

 
«Медведчуківці» та KLO розділили 60 мільйонів  

на дизпаливо для «Київпастрансу» 
16.04.2021 

КП «Київпастранс» Київради 24 і 26 березня за результатами тендеру 
уклало три угоди про закупівлю дизельного палива на загальну суму 59,86 
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Загалом комунальники замовили на поточний рік 2,79 млн л дизпалива із поставкою 
наливом у автомобільний транспорт із резервуарів нафтобази по 21,47-21,49 грн./л. За 
даними видання «EnKorr», в Україні середня ринкова ціна на дрібнооптові партії дизпалива 
на дату аукціону 5 березня становила 22,51 грн./л. Це на 5% дорожче. ТОВ «Глуско Україна» 
за 19,97 млн грн. поставить 929 тис л дизелю по 21,49 грн./л. Фірма подала документи 
якості на дизпаливо виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) та 
АТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського. Київська «Глуско Україна» належить швейцарській 
«Глуско Енерджі» («Glusco energy SA») ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, котрий є 
другом Віктора Медведчука – нардепа і голови політради партії «ОПЗЖ», кума президента 
Росії Володимира Путіна. Нагадаємо, в лютому РНБОУ ввела санкції проти Медведчука та 
його оточення. Після цього Вищий антикорсуд арештував частину нафтопродуктопроводу 
«Самара – Західний напрямок». Власником цієї «труби» є ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», що 
було пов’язане з угрупуванням Медведчука, а нині переписане на білоруський 
«Нафтобітумний завод» Миколи Вороб’я, який перебуває під санкціями ЄС за придушення 
протестів в Білорусі. ТОВ «Глобал Сейл» отримає 19,95 млн грн. за постачання 929 тис л 
дизпалива виробництва «Мозирського НПЗ» та АТ «Орлен Летува» (Литва) по 21,48 грн./л. 
«Глобал Сейл» із Вишневого належить директорці Аурелії Маліковій з Києва та, судячи з 
електронної пошти global_sale_zvit@klo.ua і даних «EnKorr», входить у структуру «KLO». ТОВ 
«Фрагрант» заплатять 19,94 млн грн. за 929 тис л дизпалива по 21,47 грн./л. Фірма не 
подала документи якості, проте їх надання вимагалось уже при поставці товару. За одним з 
аналогічних договорів вона поставляла ТОВ «Татойл» дизель виробництва АТ 
«Новокуйбишевський нафтопереробний завод» (Росія) саме через вищезгадану «трубу». 
Засновником фірми, створеної в 2019 році  Києві, є Світлана Жадобко, а директором – Павло 
Івасів. «EnKorr» називає її близькою до «Wexler Group» з орбіти Медведчука. Сума договорів 
лише на 0,3% нижча за очікувану вартість закупівлі у 60,06 млн грн. Переможці змагалися 
лише між собою, причому ніхто не знижував ціну на аукціонах. Паливо оплачуватимуть 
протягом 60 робочих днів (майже три місяці) після поставки. Четвертий лот тендеру 
відмінили, бо на торги за ним прийшло менше двох учасників. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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В Украине демонтировали 151  
незаконную АЗС 

23.04.2021 

С января по март 2021 года в Украине демонтировали 151 АЗС, 
которые не имели разрешения на работу. Об этом в Facebook рассказал 
глава ГФС Вадим Мельник, пишет autoconsulting.com.ua 

По его словам, за отчетный период Государственная фискальная служба изъяла 
более 15 тыс. тонн контрафактного топлива на 516 млн гривен. Мельник отметил, что 
помощь в борьбе с нелегальными заправками оказывают операторы топливного рынка. 
Помощь заключается в предоставлении информации. Отметим, что в марте текущего года в 
Украине начался новый этап борьбы с нелегальными заправками. Их во время карантина, 
введенного в связи с пандемией коронавируса, стало заметно больше. В каждом регионе по 
поручению Кабмина создана специальная рабочая группа, которая занимается 
ликвидацией нелегальных АЗС. Напомним, за первое полугодие 2020-го было закрыто 833 
автозаправочные станции. При этом уполномоченными органами проверено 3206 АЗС. 
Таким образом, из незаконного оборота изъяли более 16 000 тонн топлива на сумму 381 
млн. гривен. Сумма штрафов равна 180 миллионов грн, составили 458 протоколов об 
административных правонарушениях. Также за первые шесть месяцев 2020 г. прекратили 
работу восьми незаконных производств топлива на территории Украины. 

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

 
 
 

 ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ 
 
 

 
 

Укравтодор совместно с ЕБРР начинает проект развития  
инфраструктуры для електротранспорта 

30.04.2021 

Госагентство "Укравтодор совместно с ЕБРР и Министерством 
инфраструктуры Украины начинает проект развития инфраструктуры для 
електротранспорта. Об этом сообщате fixygen.ua 

Консультантом ЕБРР в этом проекте выступает международная компания Atkins 
(Лондон). В команду проекта привлечены 6 экспертов, в том числе, специализирующихся 
на электронной мобильности, финансовом и транспортном моделировании. "Проект 
поможет адаптировать дорожную инфраструктуру Украины к глобальным тенденциям 
транспортного рынка. Мировые автопроизводители массово увеличивают долю 
электрокаров, некоторые планируют до 2030 г. полностью перейти на электротранспорт, 
ведь его использование соответствует экологическим и энергетическим вызовам мира. В 
рамках "Большого строительства" у нас есть отдельные проекты по развитию 
придорожной инфраструктуры, повышению безопасности движения и новой дорожной 
навигации, которые будут интегрированы в проект е-мобильности", - прокомментировал 
проект глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Министр инфраструктуры Украины 
Владислав Криклий в свою очередь отметил, что ежегодно количество электрокаров в 
Украине неуклонно растет. "Со своей стороны мы всячески поддерживаем и способствуем 
использованию экологических видов транспорта - и общественного электрического и 
электромобилей. Однако для их популяризации в глобальных масштабах, в первую очередь, 
необходимо создать развитую сеть зарядной инфраструктуры, позволяющей владельцам 
электрокаров комфортно передвигаться как в городах, так и в междугородном сообщении. 
Поэтому я рад приветствовать начало проекта по развитию инфраструктуры, который мы 
запускаем совместно с "Укравтодором" и ЕБРР", - подчеркнул он. Встреча по разработке 
плана действий "Укравтодора" по развитию инфраструктуры для электромобилей с 
участием представителей ЕБРР, Мининфраструктуры, Офиса реформ МИУ и Команды 
поддержки реформ при "Укравтодоре" состоялась 29 апреля. По данным "Укравтодора", 
указанный план будет учитывать запрос бизнеса и пользователей электротранспорта, 
стратегические задачи правительства и Мининфраструктуры по развитию электронной 
мобильности и выполнения целей Зеленого курса. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Незаконная добыча песка на Житомирщине нанесла  
убытков на 42 млн гривен 

29.04.2021 

Бывший основатель частного предприятия и двое его сообщников 
в Коростышевском районе Житомирской обл. незаконно добыли 52,3 
тыс. м³ песка на 11,2 млн грн, что привело к ущербу на 42,4 млн грн. 

Отмечается, что фигуранты без разрешительных документов добывали песок в 
течение января-октября 2020 года. Во время обысков дома и в офисах подозреваемых были 
изъяты документы – товаро-транспортные накладные, договоры, печатки предприятий, 
компьютеры, земснаряжение и другая техника, которая использовалась для разработки 
карьера и перевозки песка. Экс-предпринимателю и его сообщникам сообщили о 
подозрении в незаконном завладении поверхностным слоем земель, что создало опасность 
для окружающей среды, нарушении правил охраны недр, а также нехозяйственном 
использовании земель, что стало причиной нарушения структуры грунта. Напомним, 
правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении председателя 
правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным 
лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр. 
"Подозреваемый с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на 
пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал 
силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на 
территории Дарницкого района Киева и незаконно завладел ими", – говорится в сообщении 
пресс-службы генерального прокурора. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в 
результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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На Одещині СБУ викрила масштабний нелегальний  
видобуток корисних копалин 

05.04.2021 

Служба безпеки викрила на Одещині нелегальний кар’єр, в якому 
промислово видобувався камінь-вапняк. Дії зловмисників завдали 
екологічних збитків державі на понад 25 млн грн. 

Оперативники спецслужби встановили, що ділки проводили видобуток корисних 
копалин загальнодержавного значення шахтним методом. Усе це - без отримання 
дозвільної документації. Зловмисники реалізовували нелегально видобутий камінь 
місцевим приватним фірмам без сплати податків. Незаконний видобуток здійснювався з 
грубим порушенням законодавства з питань праці та охорони праці, що могло призвести до 
надзвичайних ситуацій. У ході слідчих дій на території кар’єру правоохоронці виявили 
підготовлену до реалізації продукцію на понад 500 тис. грн. Також вилучено обладнання 
для видобування і транспортування каміння. За попередніми оцінками фахівців, обсяги 
завданої шкоди навколишньому середовищу внаслідок діяльності нелегального кар’єра 
нанесла збитків на суму понад 25 млн грн. У межах розпочатого провадження за ч. 2 ст. 240 
(порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та 
спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується 
повідомити про підозру організаторам нелегальних робіт. Документування оборудки 
проводилося спільно зі слідчими ГУ Нацполіції та Держекоінспекцією в Одеській обл.. під 
процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 
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"Смарт Гранит" отрицает нарушение законодательства 
руководителем "Запорожнерудпром" 

29.04.2021 

ООО "Смарт Гранит", входящее в структуру субхолдинга "Смарт-
Нерудпром", отрицает нарушение законодательства руководителем АО 
"Запорожнерудпром" и совершении им уголовных правонарушений.  

Согласно заявлению ООО, 27 апреля Запорожская облпрокуратура обнародовала 
информацию, что главе правления одного из акционерных обществ города Запорожья 
сообщено о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых 
общегосударственного значения, совершенного путем взрыва (ч.4 ст.240 УК Украины). По 
данным следствия, руководитель предприятия с сентября по декабрь 2018 г. при 
отсутствии соответствующих разрешительных документов организовал незаконную 
добычу гранита путем проведения пяти взрывов на Передаточнинском месторождении, в 
результате чего добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых, стоимость которых 
оценивается в сумме более 1 млрд грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры 
пресечения. ООО "Смарт Гранит", которое является правопреемником АО "Запорожнеруд-
пром", заявило, что речь идет о руководителе их общества. При этом уточняется, что 
предприятие ведет добычу гранитов, мигматитов и гнейсов, а также суглинков, как 
сопутствующего полезного ископаемого, из Левобережного участка Передаточнинского 
месторождения. Основанием для добычи, в частности, является полученное в установле-
нном законом порядке от Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадра) 
Специальное разрешение на пользование недрами от 5 ноября 1997 года №1134 сроком 
действия до 5 ноября 2017 года, которое продлено на 20 лет до 5 ноября 2037 года. В 
период, фигурирующий в подозрении, с сентября по декабрь 2018 года, предприятие на 
самом деле не осуществляло добычу полезных ископаемых, которая, по сути, включает 
поднятие (рыхление, погрузка, транспортировка) породы из карьера, а проводило 
исключительно буро-взрывные работы, что, в отсутствии факта вывоза и переработки 
горной массы есть подготовительными работами. Все это отражено в соответствующих 
документах - официальной отчетности, поданной в Госгеонедра в соответствии с 
инструкцией по заполнению формы отчетности № 5-ГР, утвержденной приказом 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 14 марта 2016 года №97, а 
также в декларации о рентной плате за использование недр за 2018 год. "Уже эти 
фактические обстоятельства исключают наличие в действиях должностных лиц 
предприятия состава какого-либо уголовного правонарушения", - считают в компании. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

АМКУ зобов'язав «Артемсіль» встановити  
однакові умови для дилерів 

09.04.2021 

АМКУ рекомендував ДП «Артемсіль» відмовитися від застосування 
різних умов до рівнозначних угод з дилерами та усунути причини порушення 
термінів відвантаження солі. Про це повідомляє пресслужба АМКУ. 

Зазначається, що ДП «Артемсіль» за результатами 2020р. залишається монополістом 
на ринках солі для промислового перероблювання та кухонної солі з частками 95% та 69% 
відповідно. У жовтні 2020 року п'ять дилерів звернулися до ДП «Артемсіль» з проханням 
зменшити зазначені у контрактах терміни постачання його продукції. Для цього 
підприємство уклало з ними додаткові угоди, в яких зазначалися суттєво скорочені строки 
постачання товару. «Таке зменшення термінів постачання товару для окремих дилерів, а 
загалом на той період у державного підприємства їх було 21, призвело до збільшення 
навантаження на виробничі потужності «Артемсолі» та невиконання окремих контрактних 
зобов’язань перед іншими контрагентами (в частині порушення термінів відвантаження 
солі)», – зазначається у повідомленні. Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет 
України визнав держпідприємство «Артемсіль» монополістом і наклав штраф на 13,4 млн 
грн за порушення законодавства економічної конкуренції. Згідно з повідомленням, з січня 
2015 по березень 2017 р. підприємство займало монопольне становище на ринках первинної 
реалізації солі для промислової переробки і солі кухонної. Протягом 2015–2016 років 
«Артемсіль» застосовувала різні ціни для покупців за договорами купівлі-продажу і дилерів 
за дилерськими контрактами. Частина дилерів систематично не виконувала дилерські 
зобов'язання і фактично виконувала обсяг обов'язків, рівнозначний із покупцями за 
договорами купівлі-продажу, проте отримувала п’ятивідсоткову знижку. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
ДП «Артемсіль» підвищує ефективність  

роботи 
27.04.2021 

ДП «Артемсіль» за три місяці цього року отримало 10 мільйонів 
гривень чистого прибутку. Цей результат в 5 разів вище за аналогічний 
показник 2020 року. 

Так, чистий дохід солевидобувного підприємства за перший квартал 2021 року склав 
437,5 млн грн, що майже в 1,5 рази більше в порівнянні з таким же показником минулого 
року. За цей же період року чистий фінансовий результат склав 10,1 млн грн. Це на 8 млн 
грн більше, ніж було отримано в першому кварталі 2020 року. Зростання фінансово-
економічних показників спостерігається на тлі збільшення обсягів виробництва. За 
підсумками першого кварталу 2021 року ДП «Артемсіль» видобуло і переробило 503,3 
тисячі тонн солі, що в 2,5 рази більше, ніж за три місяці минулого року. Відзначимо, що в 
2021 р. підприємство збільшує інвестиції в оновлення і модернізацію виробництва до 250 
млн гриь Одним з основних напрямків стане заміна застарілого фасувального обладнання і 
випуск оновленого асортименту упакованої соляної продукції. Крім того, в березні 2021 р. 
ДП «Артемсіль» відкрило новий туристичний об’єкт – екскурсійний маршрут «Таємниці 
підземного соляного світу». Відзначимо, ДП «Артемсіль» за підсумками I кварталу 2021 
року виконало план виробництва на 108,6%, що склало 503,3 тисячі тонн солі. Цей показник 
в 2,5 рази вище, ніж в минулому році. При запланованих 463,4 тисячі тонн ДП «Артемсіль» 
видобуло і переробило 503,3 тисячі тонн солі. У порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року за перший квартал 2021 року більш ніж в три рази збільшився випуск солі 
без пакування (насипом). Виробництво цього виду продукції склало 417,3 тисячі тонн, або 
82,9% – від загального обсягу видобутку. Якщо проаналізувати випуск продукції по всьому 
асортименту, то за вказаний період солі фасованої було вироблено 38,0 тисячі тонн, 
йодованої солі – 10,5 тисячі тонн, солі, затареної в мішки – 30,4 тисячі тонн, затареної в МКР 
– 13,7 тисячі тонн. Випуск соляних блоків становив 0,8 тисячі тонн, солебрикетів – 3,1 
тисячі тонн. З початку 2021 року ДП «Артемсіль» збільшило обсяги поставок до країн 
ближнього і далекого зарубіжжя. Так, за 3 місяці цього року зріс експорт до Польщі, 
Угорщини, Молдови, Литви, Латвії та інших країн. Відновлено співпрацю з ізраїльськими 
партнерами. Вперше за вісім років в цьому напрямку здійснювалися поставки солеблоків. 
Крім того, на 54,3% збільшилося відвантаження продукції на внутрішній ринок. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Артемсіль» 

Читайте також: В ДП «АРТЕМСІЛЬ» відбувся 
аудит перевірки інтегрованої системи 
менеджменту >>> 

 МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
 КВАРЦОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
ЧАО "Украинский графит" получило 

убыток в 144,4 млн грн 
27.04.2021 

ЧАО "Украинский графит" ("Укрграфит", Запорожье) завершило 
2020 год с чистым убытком в размере 144,408 млн грн, тогда как в 2019 
году получило чистую прибыль 710,442 млн грн.  

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), 
доналоговый убыток в 2020 году составил 176,004 млн грн против доналоговой прибыли в 
2019 году в размере 867,831 млн грн. Чистый доход предприятия в 2020 году сократился на 
53,4%, до 1 млрд 651,622 млн грн. Нераспределенная прибыль предприятия на конец 
прошлого года составила 3 млрд 763,243 млн грн. "Укрграфит" – ведущий производитель в 
Украине графитированных электродов для электросталеплавильных, руднотермических и 
других видов электрических печей, товарных углеродных масс для электродов Содерберга, 
футеровочных материалов на основе углерода для предприятий металлургического, 
машиностроительного, химического и других комплексов промышленности. По данным 
Национального депозитария Украины (НДУ) на четвертый квартал 2020 года, компании 
Intergraphite Holdings Company Limited (Бермудские о-ва) принадлежат 23,9841% ЧАО, 
компании C6 Safe Group Limited (Кипр) - 72,0393%. Уставный капитал ЧАО - 233,959 млн 
грн, номинальная стоимость 1 акции - 3,35 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
o БУРШТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 
СБУ вилучила 220 кг бурштину на Рівненщині: його  

хотіли незаконно експортувати до ЄС 
21.04.2021 

Служба безпеки України заблокувала масштабний незаконний 
видобуток та експорт бурштину до ЄС. Ділки вивозили сонячний камінь на 
сотні тисяч доларів США. 

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби 
встановили, що організували незаконний бізнес власники комерційної структури з Рівного. 
Вони протиправно видобували бурштин і переправляли до Європи на підставі підроблених 
документів щодо його походження. Співробітники СБ України задокументували спробу 
незаконного переправлення бурштину-сирцю, у тому числі великих фракцій, вагою майже 
120 кг. Вартість вилученого за цінами чорного ринку - $150 тис. Правоохоронці провели 
низку обшуків у Рівному за місцями проживання організаторів та в офісних приміщеннях 
фірми. Під час слідчих дій вилучено: ще майже 100 кг обробленого та необробленого 
бурштину; документацію, яка підтверджує факти незаконного придбання, зберігання і 
переміщення бурштину через митний кордон України; комп’ютерну техніку, чорнові 
записи, які доводять проведення оборудки. Організатору нелегального бізнесу повідомлено 
про підозру за ч. 3 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, 
пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Триває 
досудове слідство. Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та 
оргзлочинністю СБ України спільно зі спецпідрозділом «К» УСБУ в Рівненській області під 
процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури Волинської області. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СБУ 

 
Concorde Capital решила развивать месторождение  

янтаря с запасами 60 тонн 
27.04.2021 

Concorde Capital Игоря Мазепа, выставлявшая осенью 2020 г. на 
продажу ООО "Центр "Сонячне ремесло" – месторождение янтаря с запасами 
60 тонн – за $5 млн, решила развивать этот проект вместе с партнерами.  

"Мы проанализировали все и решили развивать проект "Сонячне ремесло" вместе с 
партнерами. Это уникальная компания – единственная в Украине, которая получила все 
лицензии и разрешения на добычу янтаря у государства", – сказал основатель и 
генеральный директор Concorde Capital Мазепа агентству "Интерфакс-Украина" в 
понедельник. По его словам, планируется приступить к добыче уже в мае этого года. 
"Проект рассчитан на 5-6 лет, после отработки месторождения восстановим лес на его 
территории", – добавил Мазепа. Согласно инвестпредложению Concorde Capital от сентября 
прошлого года, лицензия на добычу янтаря-сырца на месторождении "Владимирец 
Восточный" выдана в 2009 году и действительна до 2029 года, лицензионная площадь 83,9 
га. В 2014-2017 годах было добыто 8,5 тонн с 18 га, которые сейчас требуют рекультивации, 
на 5-6 га запасов нет. По оценкам компании, реалистичный темп добычи составляет от 7 до 
12 тонн в год. Предложенная в сентябре прошлого года цена актива предполагала 
доходность инвестора на вложенный капитал на уровне 66% в год и срок окупаемости 
инвестиций - полтора года при средневзвешенной цене янтаря в $600 за кг. В сентябре 
минувшего года был объявлен аукцион по продаже этого янтарного проекта через 
"Прозорро.Продажи", который должен был пройти в октябре, однако он не состоялся. 
Согласно госреестру, 58% в ООО "Центр "Сонячне ремесло" принадлежит "Конкорд 
Консалтинг", 32% – Юрию Благодырю и 10% – Галине Симхе. Concorde Capital – одна из 
ведущих украинских инвестгрупп, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр 
международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые 
инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере 
металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, 
сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Суд відкрив справу про банкрутство корпорації  
«Індустріальний союз Донбасу» 

02.04.2021 

Господарський суд Донецької області відкрив провадження за 
позовами компанії Indumet (Люксембург) і Дніпровського меткомбінату до 
корпорації «ІСД» про порушення справи про банкрутство.  

Рішенням суду від 30 березня поточного року, провадження у справі про 
банкрутство відкрито за підсумками підготовчого засідання на підставі позову компанії 
Indumet. Суд визнав розмір вимог ініціювального кредитора – компанії Indumet – у розмірі 
боргу 10 млрд 125 млн 720 482 грн, а також судового збору в сумі 21 020 грн. Рішенням суду 
впроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів ІСД. Також введено процедуру 
розпорядження майном боржника. Розпорядником майна ІСД призначений арбітражний 
керівник Олександр Коновий за його заявою. При цьому компанії Indumet відмовлено в 
призначенні розпорядником майна боржника інших арбітражних керівників. Суд відмовив 
ДМК у позові відкрити провадження у справі про банкрутство ІСД, а також у клопотанні про 
відкладення розгляду справи. Рішення встановлює термін подання розпорядником майна 
до суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 17 травня 2021 р. Крім 
того, встановлено термін здійснення розпорядником майна інвентаризації майна боржника 
– до 28 травня 2021 р.. Як повідомлялося, Госпсуд Донецької області провадив підготовчу 
роботу для порушення справи про банкрутство ІСД за позовом Indumet, яку пов'язують із 
російським Зовнішекономбанком (рос. Внешэкономбанк, ВЭБ). Згідно з пояснювальною 
частиною до постанови суду від 29 січня, оприлюдненою 2 лютого поточного року, до 
Госпсуду Донецької області надійшла заява Indumet про відкриття провадження у справі 
про банкрутство ІСД. При цьому до цього самого суду 3 лютого 2021 року надійшла ще одна 
позовна заява від 2 лютого про порушення справи про банкрутство ІСД – від ДМК. Раніше 
міноритарний співвласник ІСД, народний депутат Сергій Тарута звинуватив керівництво 
російського ЗЕБ у порушенні домовленостей щодо розвитку компанії та здійснення планів з 
її банкрутства. За його словами, «росіяни скупили кредиторку, зокрема й компанія Indumet, 
створена й афілійована із ЗЕБ». Тарута створив ІСД у 90-ті роки зі своїм партнером Віталієм 
Гайдуком. Згодом до них приєднався росіянин Олег Мкртчян. Після фінансової кризи 2008 
року холдинг опинився в скрутному становищі. Внаслідок цього контрольний пакет акцій 
ІСД 50% + 2 акції у грудні 2009 року був проданий групі російських інвесторів за фінансової 
підтримки ЗЕБ. Власниками 49,99% акцій ІСД залишилися Тарута та Мкртчян. У грудні 2013 
року голова ЗЕБ Володимир Дмітрієв заявляв, що банк допоміг низці російських інвесторів 
придбати ІСД – інвестиції становили майже $8 млрд. «Причому йдеться і про ІСД, і про 
«Запоріжсталь», де ми разом із одним з найбільших бізнесменів України Рінатом Ахметовим 
управляємо цим комбінатом», – сказав тоді голова Зовнішекономбанку. ІСД є інтегрованою 
холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного 
комплексу. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат на НКТ, над яким 
втрачено контроль із кінця 2017 року, а також Дніпровський металургійний комбінат (ДМК, 
Кам'янське Дніпропетровської обл.) і меткомбінат ISD-Dunaferr (Угорщина). ISD-Huta 
Czestochowa (Польща) перебуває у процесі банкрутства, ІСД втратив контроль над 
підприємством. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
“Метинвест” Рината Ахметова решил внедрить  

Кодекс делового партнерства 
16.04.2021 

Горно-металлургическая монополия “Метинвест” приняла Кодекс 
делового партнерства, чтобы гарантировать исключительно честные 
деловые отношения между группой и ее партнерами.  

Согласно пресс-релизу компании, “Метинвест” добросовестно ведет бизнес и 
придерживается международных принципов делового поведения. В отношениях с 
партнерами группа применяет исключительно справедливые, открытые и этичные методы 
сотрудничества. “Цель кодекса — установить четкие стандарты соответствия этических 
принципов и требований в части ведения бизнеса, которыми должны руководствоваться 
как существующие партнеры, так и новые поставщики. Компания надеется, что соблюдать 
кодекс будут все партнеры “Метинвеста”, их сотрудники, представители, субподрядчики — 
физические и юридические лица, а также сотрудники “Метинвеста” в отношении 
партнеров”, — поясняется в пресс-релизе. При этом отмечается, что с помощью кодекса 
группа намерена предотвратить возможные злоупотребления и превышения служебных 
полномочий, поддерживая атмосферу доверия, уважения и порядочности. Среди основных 
принципов делового поведения компании — уважительное отношение и нацеленность на 
сотрудничество, охрана труда и окружающей среды, конфиденциальность информации, 
соблюдение законодательства и Кодекса этики, а также социальная ответственность. 
Кроме того, подчеркивается, что “Метинвест” уважительно общается с партнерами и 
стремится соблюдать договоренности. Группа ожидает, что партнеры будут вести дела с 
компанией открыто и на высоком профессиональном уровне, соблюдать все обязательства 
и не использовать непроверенную информацию. Группа выполняет свою работу, соблюдая 
нормы охраны здоровья, труда и промышленной безопасности, а также стремится 
предупреждать загрязнение окружающей среды. “Метинвест” рассчитывает на то, что 
партнеры, в том числе и на территории предприятий группы, обеспечат своим 
сотрудникам безопасные и здоровые условия труда, не будут допускать несчастных 
случаев и травматизма сотрудников. Компания защищает персональную информацию о 
своих сотрудниках и партнерах. “Метинвест” ожидает, что партнеры будут осмотрительно 
использовать информацию, составляющую коммерческую тайну или имеющую иной 
защищенный режим. Компания осуждает все формы мошенничества, требует открытости, 
добросовестности и честности во всех сферах деятельности, а также стремится быть 
примером в вопросах этики, рабочей среды и равенства. Группа рассчитывает, что 
партнеры компании будут противодействовать коррупции как со своей стороны, так и со 
стороны сотрудников “Метинвеста”. “Метинвест” придерживается принципов устойчивого 
развития во всех направлениях работы. Компания защищает права человека, оценивает 
влияние своей деятельности на местные сообщества и стремится повысить качество их 
жизни. Группа надеется, что ее партнеры будут разделять эти ценности и вести бизнес в 
соответствии с высокими этическими стандартами, учитывая свое влияние на 
окружающую среду, экономику и общество. 

Читать полностью >>> 
По материалам ukrrudprom.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Интерпайп» в 2020 году увеличил EBITDA на 6%,  
существенно сократив чистый долг 

26.04.2021 

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная 
компания «Интерпайп» в 2020 году увеличила показатель EBITDA на 6% в 
сравнении с 2019 годом, до $273 млн 

Компания «Интерпайп» сегодня, 26 апреля, объявила финансовые результаты 
деятельности по МСФО стандартам за 2020 год. Выручка «Интерпайпа» снизилась на 23%, 
до $865 млн. Показатель EBITDA вырос на 6% г/г, до $273 млн. Сумма капитальных 
инвестиций уменьшилась на 26% г/г, до $44 млн. Чистый долг сократился до $12 млн. с 
коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся до 0,1x. 
«Несмотря на турбулентность и сложные условия на всех рынках в 2020 году в связи с 
пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть и газ «Интерпайп» 
продемонстрировал стабильные финансовые результаты, превысив показатели 
предыдущего года», - сказано в сообщении пресс-службы корпорации. Показатель EBITDA 
вырос за счет географической и продуктовой диверсификации, а также увеличения продаж 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на сокращение общей выручки, 
продажи ключевой продукции компании – линейных труб и OCTG с премиальными и 
полупремиальными соединениями – показали устойчивость. Компания также увеличила 
продажи колесных пар на 33% год к году благодаря инвестициям в дополнительные 
производственные мощности и за счет роста продаж на европейском, североамериканском 
и азиатских рынках. В этот же период «Интерпайп», сохранив приверженность к 
осторожной финансовой политике, выплатил практически все свои долговые 
обязательства и снизил коэффициент чистого левереджа (Чистый долг к EBITDA) до 0,1x по 
состоянию на 31 декабря 2020 года (по сравнению с 0,6x на 31 декабря 2019 года). «В 2020 
году пандемия COVID-19 принесла неопределенность в мировую экономику. Но ключевые 
рынки восстанавливаются после падения быстрее, чем ожидалось. В то же время 
«Интерпайп» укрепил свои позиции на рынках премиальной продукции, заключив ряд 
значимых контрактов, например, с турецкой TPAO на поставку соединений UPJ-F, с 
эмиратским ADNOC на поставку линейных труб и с немецким ж/д оператором Deutsche 
Bahn на поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов, - 
заявил генеральный директор компании Фади Храйбе. - В отличие от конкурентов 
«Интерпайп» улучшил свои финансовые результаты и структуру капитала, нарастив 
EBITDA и полностью выплатив реструктуризированный долг в январе 2021 года, который 
включал еврооблигации на сумму 309 млн. долл. США со сроком погашения в 2024 году. 
Сейчас левередж компании находится на беспрецедентно низком уровне как для отрасли, 
так и для страны». Он добавил, что «Интерпайп» подтверждает приверженность к 
дальнейшему устойчивому развитию и увеличению производства и экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью, в частности, ж/д колес и колесных пар для рынков, не 
входящих в постсоветское пространство, а также собственных разработок - OCTG-труб с 
премиальными и полупремиальными соединениями. «Компания продолжает реализацию 
новых инвестиционных проектов: строительство нового цеха по производству колесных 
пар, модернизация термоотдела, установка нарезных линий. Эти проекты поспособствуют 
дальнейшему устойчивому росту бизнеса и росту технологических преимуществ 
конкурентоспособности Компании на глобальных рынках», - подытожил Ф. Храйбе. 
«Интерпайп» – глобальный производитель стальных труб и железнодорожной продукции в 
Украине. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых 
офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и 
Европы. 

Читать полностью >>> 
По материалам uaprom.info 

 

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге утвердил  
виплату  дивидендов на 9,6 млрд 

30.04.2021 

Акционеры ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на общем собрании 29 
апреля утвердили годовой отчет компании за 2020 год и приняли решение о 
выплате дивидендов на общую сумму 9,61 млрд грн. 

На выплату дивидендов направлена чистая прибыль, полученная по результатам 
работы "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2020 году, и часть нераспределенной прибыли за 
прошлые годы. Размер дивидендов утвержден в сумме 9,61 млрд грн, что составляет 2,49 
грн на одну простую именную акцию. Дивиденды должны быть выплачены в течение 
полугода с момента принятия решения собранием акционеров. "Выплата дивидендов не 
повлияет на выполнение нашего обещания под названием "Стальной Миллиард" – 
инвестиции в экомодернизацию, "зеленую металлургию" и дальнейшее развитие 
предприятия", – отметил заместитель гендиректора компании по правовым вопросам 
Артем Филипьев. Как сообщалось, криворожский горно-металлургический комбинат ПАО 
"ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в 
размере 740,9 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2,27 млрд грн. 
Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30,12 млрд грн. В 2019 году 
"ArcelorMittal Кривой Рог" направил на выплату дивидендов 10,85 млрд грн. Последний раз 
до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.  Отметим, Министерство развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Криворожский горно-
металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) 
подписали меморандум для реализации новых инвестиционных проектов: компания 
планирует инвестировать около $1 млрд в новые проекты по экологической модернизации и 
развитию производства. Согласно пресс-релизу Минэкономики, меморандум в среду 
подписали министр Игорь Петрашко и генеральный директор АМКР Мауро Лонгобарди. 
При этом уточняется, что новая инвестпрограмма АМКР "Стальной миллиард" 
сосредоточится на снижении воздействия производства на окружающую среду, устойчивом 
развитии предприятия и внедрении принципов циркулярной экономики: экономного и 
повторного использования ресурсов и переработки отходов производства. "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". Корпорация Mittal Steel 
приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 
года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был 
переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог". По данным 
НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) 
находится 95,1283% его акций. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Южный ГОК Ахметова принял решение о  
выплате 8,3 млрд дивидендов 

12.04.2021 

Акционеры ПАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК) 
приняли решение о выплате дивидендов за счет прибыли, полученной 
предприятием в 2019 г.  

Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 5 марта, 
свидетельствуют документы для получения дивидендов на сайте предприятия. Протокол 
по итогам заседания еще на опубликован. Как сообщалось, на общем собрании акционеров 
Южного ГОКа 5 марта планировалось утвердить чистую прибыль, полученную обществом 
по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, а также направить часть 
этой прибыли на сумму 8,34 млрд грн на выплату дивидендов. Кроме того, на 
внеочередном собрании акционеров 21 апреля акционеры Южного ГОКа планируют 
направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества за 2017, 
2018, 2019, 2020 годы на общую сумму 19,71 млрд грн. В частности, на выплату дивидендов 
направят часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 330,75 млн грн, часть чистой прибыли 
за 2018 год в сумме 60,62 млн грн, часть прибыли за 2019 год в сумме 568,5 млн грн и часть 
нераспределенной прибыли за 2020 год в сумме 18,75 млрд грн. Напомним, в июле 2019 
года акционеры ПАО “Южный горно-обогатительный комбинат” направили на выплату 
дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн. В июне 2018 года 
акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 
и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли 
решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.  

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
Ferrexpo Жеваго повысит дивиденды 

 за прошлый год в 4 раза 
16.04.2021 

Совет директоров Ferrexpo предложил акционерам утвердить 
окончательные дивиденды за 2020 г. в размере $0,132 на акцию по 
сравнению с финальными дивидендами за 2019г. в размере $0,033 за акцию. 

Согласно биржевому сообщению, после вычета специальных промежуточных 
дивидендов, объявленных в первом квартале 2021 года, к выплате будет причитаться 
примерно $0,299 за акцию. "Объявленные сегодня дивиденды отражают текущую 
устойчивость баланса группы, стабильные цены на железную руду и окатыши. Таким 
образом, общие объявленные и предлагаемые дивиденды за 2020 год составляют 85,8 
цента США на акцию (2019 год: 19,8 цента США на акцию)", – сказано в сообщении 
компании. Акционеры должны утвердить размер дивидендов на ежегодном своем 
собрании 27 мая. В случае одобрения акционерами решения по дивидендам на собрании, 
выплата окончательных дивидендов по обыкновенным акциям будет произведена 1 июля 
2021 года. Акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже по курсу 3,8 
британского фунта за акцию, за год их цена выросла почти втрое. Как сообщалось, Ferrexpo 
по итогам 2020 года получила $635,29 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 
2019 года при увеличении выручки на 12,8% – до $1,7 млрд. Группа Ferrexpo является 
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году 
компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями 
ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, 
Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции 
Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим 
акционером компании является бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций. В октябре 
2019 года Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального 
расследования в его отношении. Его подозревают в причастности к хищению средств банка 
"Финансы и кредит", где он являлся бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн. В 
декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест. 

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

 
Акционеры рудника "Сухая Балка" направили прибыль  

на пополнение оборотных средств 
28.04.2021 

Акционеры рудника ЧАО "Сухая Балка", входящего в группу DCH 
Александра Ярославского, направили полученную в 2020 году чистую 
прибыль в размере 366,802 млн грн на пополнение оборотных средств.  

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, такое решение приняло 
годовое собрание акционеров 22 апреля "Решение было принято строго по плану в 
соответствии с проектом", - пояснили в DCH Steel. Согласно проекту решения, предлагалось 
направить прибыль на пополнение оборотных средств, дивиденды - не выплачивать. Как 
сообщалось, группа DCH в мае 2017 года приобрела рудник у группы Evraz. Рудник "Сухая 
Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Добывает 
железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. 
Фрунзе. "Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной 
руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную 
руду (47% - 50%). По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Ярославскому, который 
обозначен как гражданин Великобритании и нерезидент Украины, напрямую принадлежит 
99,4193% акций рудника. Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, 
номинал акции – 0,05 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Запорожский железорудный комбинат увеличил  

чистую прибыль на 51,4% 
29.04.2021 

ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) по итогам 
работы в 2020 году увеличило чистую прибыль на 51,4% по сравнению с 
предыдущим годом – до 2 млрд 48,138 млн грн с 1 млрд 352,919 млн грн.  

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
комбинат в 2020 году увеличил чистый доход на 8,2% по сравнению с 2019 годом - до 6 
млрд 513,144 млн грн с 6 млрд 17,859 млн грн. При этом доналоговая прибыль возросла на 
52,7%, до 2 млрд 499,177 млн грн с 1 млрд 637,181 млн грн. Нераспределенная прибыль к 
концу прошлого года составила 6 млрд 794,490 млн грн. Объем производства в 2020 году 
составил 4 млн 564,7 тыс. тонн аглоруды, тогда как в 2019 году - 4 млн 563,8 тыс. тонн, в 
2018-м - 4,552 млн тонн. Согласно отчету, основные рынки сбыта продукции: Украина, 
Чехия, Словакия, Австрия, Польша. Основные клиенты - "Запорожсталь" и фирма Minerfin 
a.s. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные 
месторождения, производит товарную железную руду. По данным НДУ на четвертый 
квартал 2020 года, его основными акционерами являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 
51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. 
Уставный капитал ЧАО "КЖРК" составляет 112,236 млн грн, номинал акции – 1 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
ИнГОК в январе-марте сократил выпуск  

концентрата на 2,6% 
29.04.2021 

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК) в январе-
марте сократил производство железорудного концентрата на 2,6% по 
сравнению с январем-мартом 2020 года – до 2,99 млн т.  

В марте комбинат произвел 1,035 млн т товарного железорудного концентрата. По 
итогам 2020 года ИнГОК увеличил производство концентрата на 4%, до 12,86 млн т, по 
сравнению с 2019 годом. Ингулецкий горно-обогатительный комбинат специализируется 
на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, 
расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два 
вида концентрата – с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность – 14 
млн т концентрата в год. 

Читать полностью >>> 
По материалам gmk.center 

 
КЖРК в 2020г увеличило чистую  

прибыль на 7,1% 
30.04.2021 

ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская 
обл.) по итогам работы в 2020 году увеличило чистую прибыль на 7,1% по 
сравнению с 2019 годом - до 1 млрд 699,247 млн грн. 

Согласно годовому отчету, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР, чистый 
доход КЖРК вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом – до 6 млрд 607,075 млн грн. 
Нераспределенная прибыль комбината на конец прошлого года достигла 8 млрд 884,780 
млн грн. КЖРК в 2020 году произвел 3 млн 783,7 тыс. тонн товарной железной руды. На 
2021 планируется выпуск товарной продукции в объеме 4,820 млн тонн со средним 
качественным показателем 59,33% Fe. Предприятие специализируется на подземной 
добыче железной руды. Производит руду агломерационную с содержимым железа 56-
63,5% для производства агломерата, а также руду доменную с содержимым железа 46-50% 
для производства чугуна. По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, основным 
акционером КЖРК является компания Starmill Limited (Кипр), которой принадлежит 
99,88% его акций. Ранее сообщалось, что определенной долей в КЖРК владеет группа СКМ, 
тогда как группа "Метинвест" отношения к КЖРК не имеет. При этом группа СКМ является 
только инвестором, а оперативный контроль на комбинате осуществляет группа "Приват". 
Уставный капитал предприятия - 1 млрд 991,233 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Никопольский завод ферросплавов Коломойского  
получил 456 млн прибыли 

30.04.2021 

ЧАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская 
обл..) по итогам работы в 2020г. получило чистую прибыль в размере 456,16 
млн грн, тогда как 2019 г. завершило с чистым убытком 584,37 млн грн. 

Согласно годовому отчету, обнародованному в системе Найкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку, в 2020 году чистый доход снизился на 23,2% по сравнению с 
предыдущим годом – до 12,52 млрд грн.. Нераспределенная прибыль к концу 2020 г. 
достигла 2,82 млрд грн. НЗФ в 2020 г. произвел 30,31 тыс. тонн ферромарганца и 469,41 
тыс. тонн ферросиликомарганца. НЗФ ожидает в 2021 году производство и реализацию 
товарных ферросплавов в объеме 420 тыс. тонн, в том числе ферросиликомарганца – 389,8 
тыс. тонн, ферромарганца – 30,2 тыс. тонн, что на 18% ниже уровня прошлого года. С целью 
обеспечения выполнения производственной программы в НЗФ планируется программа 
развития предприятия на общую сумму 263,3 млн грн с НДС, что меньше на 12,5% к уровню 
2020 года, в том числе 77,8 млн грн с НДС – на капстроительство экологических объектов: 
продолжение реконструкции газоочисток и другие мероприятия. Завод намерен получить 
в 2021 году чистую прибыль в сумме 372 млн грн (меньше на 18% к уровню 2020 года). 
НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. 
Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. 
Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов. По данным 
НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Sofalon Investments Limitad 
находится 15,503% акций ЧАО, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 
15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments 
Limited (все – Кипр) – 15,1013%. Уставный капитал ЧАО "НЗФ" составляет 418,92 млн грн. 
НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате 
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр). 

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

 
Запорожский завод ферросплавов за прошлый год  

получил 682 млн прибыли 
30.04.2021 

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) по итогам работы в 
2020 году получил чистую прибыль в размере 682,3 млн грн, тогда как 
завершил 2019 год с чистым убытком 600,61 млн грн. 

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, 
завод за прошлый год снизил чистый доход на 11,5% по сравнению с предыдущим годом - 
до 5,38 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу 2020 года составила 1,68 млрд грн. 
Вместе с тем, с учетом ассоциированных и дочерних предприятий ЗЗФ получил 
консолидированную чистую прибыль в 2020 году в размере 682,24 млн грн. В 2020 году 
предприятие реализовало 214,63 тыс. тонн ферросплавов. Распределение по рынкам сбыта 
выглядит следующим образом: Украина - 113,18 тыс. тонн (52,73%); СНГ - 7,76 тыс. тонн 
(3,62%); дальнее зарубежье - 93,7 тыс. тонн (43,65%). Всего на экспорт было реализовано 
101,46 тыс. тонн ферросплавов (47,27% от общего объема продаж ферросплавов за 2020 
год). ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из двух основных украинских 
производителей этой продукции. На сегодняшний день ЗЗФ состоит из четырех 
производственных цехов, общее количество печей в которых составляет 31 печь. 
Производственные мощности предприятия в 2020 году составила 221,51 тыс. тонн 
ферросплавов в год. По данным предприятия на конец 2020 года, в собственности Matrimax 
Limited и Soltex Limited находится по 22,4486% акций предприятия, Tapesta Limited - 
18,8903%, Walltron Limited (все - Кипр) - 18,642% и Halefield Holdings Limited (Белиз) - 
7,7508%. Уставный капитал ЧАО "ЗЗФ" - 227,96 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 
0,1 грн. Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-
обогатительных комбинатов до национализации организовывал "Приватбанк". 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь"  
сократил выплавку стали на 10,8% 

16.04.2021 

Завод "Интерпайп Сталь" в январе-марте текущего года сократил 
выплавку стали, по оперативным данным, на 10,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 193,2 тыс. тонн.  

В марте выплавлено 79,5 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце – 58,8 тыс. 
тонн. В 2020 году компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению с 2019 годом – 
до 758,7 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 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой 
продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов 
осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 
году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн. В структуре компании 
пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод 
(НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", 
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под 
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является 
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

Донецкий металлопрокатный завод на неподконтрольной  
территории сократил убыток в 5 раз 

28.04.2021 

ПАО "Донецкий металлопрокатный завод" (ДМПЗ) по итогам 2020 года 
сократило чистый убыток в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 
878 тыс. грн с 4,57 млн грн. 

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации 
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, за год завод 
нарастил чистый доход до 100 тыс. грн с 4 тыс. грн. Нераспределенная прибыль к концу 
прошлого года составила 61,87 млн грн. Донецкий металлопрокатный завод ранее 
специализировался на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, 
чугунных труб, конструктивных элементов из черных металлов, гаек и лопат. В настоящее 
время предприятие не осуществляет производственной деятельности. По данным НДУ на 
четвертый квартал 2020 года, в собственности ООО "Вторсыровына" (Донецк, 
перерегистрировано в Киеве) находится 91,79% ее акций. Уставный капитал ПАО 
"Донецкий металлопрокатный завод" – 25 млн грн, номинал акции – 0,01 грн. 

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

 

"Днепровский металлургический завод" снизил  
чистый доход на 45,8% 

29.04.2021 

ЧАО "ДМЗ", в 2020 г снизило чистый доход на 45,8% по сравнению с 
2019 г – до 4 млрд 460,259 млн грн, в том числе сумма экспорта по основным 
видам продукции - 1 млрд 539,693 млн грн (35% общего объема продаж).  

Согласно годовому отчету предприятия, завод в 2020 году сократил чистый убыток 
в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 394,091 млн грн с 1 млрд 284,378 млн 
грн. К концу прошлого года непогашенный убыток ЧАО составил 2 млрд 747,538 млн грн. В 
отчете отмечается, что для ведения текущей хозяйственной деятельности в 2020 году 
предприятие привлекло финансовую помощь на возвратной основе: это было вызвано 
недостатком собственных оборотных средств. Для улучшения ликвидности компании, то 
есть способности осуществлять платежи наличными средствами, или такими, которые 
непрерывно пополняются за счет его деятельности, на предприятии разработана стратегия 
развития, которая включает два основных этапа. Первый этап работ практически 
завершен, он предусматривал проведение работ и проектов, которые позволят 
восстановить производственную мощность и достичь проектного уровня производства: 
проведение капитального ремонта II разряда доменных печей ДП-3 и ДП-2, перекладка 
коксовых батарей КБ-5 и КБ-4, в дальнейшем - следующие коксовые батареи, реализация 
проекта рассчитана на три года. На данный момент завершен первый этап - перекладка КБ-
5. В 2021 году начнутся работы по ремонту КБ-4. Модернизация батарей даст прирост в 
объемах производства кокса, а также снизит экологическую нагрузку. Выполнение данных 
работ позволит увеличить производительность оборудования и добиться сокращения 
норм расхода, что соответственно приведет к снижению себестоимости производимой 
продукции. Второй этап - проекты, направленные на модернизацию производства и 
внедрение новых технологий, прежде всего - строительство машины непрерывного литья 
заготовки (МНЛЗ), кислородного блока, модернизация нагревательной печи на стане 550, 
реализация ряда экологических проектов.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Запорожский производственный алюминиевый комбинат  
снизил чистый убыток на 25,6% 

20.04.2021 

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" 
(ЗАлК) по итогам 2020 года снизило чистый убыток на 25,6% по сравнению 
с предыдущим годом – до 49,684 млн грн с 66,788 млн грн.  

Согласно повестке дня общего собрания акционеров по итогам 2018-2020 годов, 
назначенного на 29 апреля текущего года, 2018 год предприятие завершило с чистым 
убытком в размере 9,707 млн грн, тогда как в 2017-м он составлял 279,486 млн грн. К концу 
прошлого года непогашенный убыток составил 7 млрд 143,158 млн грн. На собрании 
акционеры планируют рассмотреть кадровые вопросы, обновив набсовет. Планируется 
также принять решение о покрытии убытков за счет прибыли будущих периодов. ЗАлК 
ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия. 
Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат 
перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных 
активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных 
тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и 
возврате этого пакета в государственную собственность. По данным НДУ на четвертый 
квартал 2020 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций АО "ЗАлК", у компании 
Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций. Уставный 
капитал АО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. 
 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

Читайте также: Власти Германии 
разрешили "Русалу" Дерипаски купить 
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Дмитро Фірташ обійшов Україну на  

«титановому полі» 
14.04.2021 

Міжрічинський ГЗК (МГЗК), що входить до Group DF Дмитра Фірташа, 
отримав дозвіл на геологічне вивчення та розроблення Селищанської ділянки 
з покладами титанових руд у Житомирській області за 50,1 млн грн. 

Лот було виставлено на торги Держгеонадрами за стартовою ціною 3,36 млн грн без 
ПДВ. У торгах також брали участь ТОВ «Демуринський ГЗК» і державна «Об'єднана гірничо-
хімічна компанія». Селищанська ділянка розташована в Малинському та Коростенському 
районах Житомирської області в 10 км на північний схід від смт Іршанськ. Дозвіл на 
користування надрами видано на строк 5 років, він передбачає геологічне вивчення 
ділянки, зокрема дослідно-промислове розроблення. Раніше глава Держгеонадр Роман 
Опімах зазначав, що «за всю історію аукціонів це другий випадок відкритих торгів на таку 
стратегічну корисну копалину. Спеціальний дозвіл на Селищанську ділянку передбачає 
геологічне вивчення з дослідно-промисловим розробленням (ДПР) у Житомирській 
області, де вже розміщено збагачувальні потужності комбінатів». Group DF володіє двома 
ГЗК, що діють у Житомирській області, - Міжрічинським ГЗК (проєктна потужність 180 тис. 
тонн) і «Валки-Ільменіт» (потужність 65 тис. т.). У стадії будівництва Стремигородський 
ГЗК. Фірташ також будує Мотронівський ГЗК у Дніпропетровській області. ТОВ 
«Демуринський ГЗК» веде видобуток титаново-цирконієвої руди в Дніпропетровській 
області, контролюється російською титановою компанією «ВСМПО-Авісма». ДП «Об'єднана 
гірничо-хімічна компанія» розпочало фактичну діяльність у серпні 2014 р., коли уряд 
України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів 
Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК, які раніше перебували в оренді в структур Фірташа. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами thepage.ua 

 
Фонд госимущества выставит на продажу  

ОГХК за 3,7 млрд. грн.. 
16.04.2021 

ФГИ Украины определил стартовую цену ЧАО "Объединенная горно-
химическая компания" (ОГХК) на приватизационном конкурсе в размере 3,7 
млрд грн. Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко. 

"Фонд государственного имущества Украины делает конкретные шаги навстречу 
большой приватизации! Сегодня успешно провели заседание конкурсной комиссии: 3,7 
млрд грн – стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО 
"Объединенная горно-химическая компания", – сообщил Сенниченко. При этом он отметил, 
что ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. 
Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-
технического обеспечения предприятия. По словам Сенниченко, на формирование 
стартовой цены повлияли следующие факторы: увеличение запасов в ОГХК в два раза; 
конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых 
показателей, в частности рост операционной прибыли. Аукционная комиссия также 
определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в Кабинет 
министров. "Приватизация компании не несет экономических рисков или рисков по 
безопасности для экономики Украины. Предварительную заинтересованность в 
приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний. Поэтому мы рассчитываем 
на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе. Украина 
открыта к инвестициям", – резюмировал Сенниченко. ГП "Объединенная горно-химическая 
компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство 
Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК 
и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в 
ЧАО. ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, 
Китай, Турция, а также США и страны Африки. Правительство в августе 2016 года отнесло 
ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз 
откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. … 

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

 
Tolexis Trading Group DF Фирташа отстояла в суде преимущественное  

право на покупку госдоли при приватизации ЗТМК 
29.04.2021 

Хозсуд Киева признал недействительным приказ ФГИ о приватизации 
ЗТМК, в котором миноритарный собственник ООО "ЗТМК" Tolexis Trading 
Limited (входит в Group DF) не имел приоритетного права на выкуп 
государственной доли. 

Согласно пресс-релизу Group DF, суд принял решение об отмене приказа ФГИ №1971 
от 7 декабря 2020 года на своем заседании 28 апреля текущего года. Суд установил, что 
приказ ФГИ о приватизации ЗТМК нарушает преимущественное право инвестора на 
приобретение доли в уставном капитале предприятия. Такое право предусмотрено уставом 
ЗТМК, а также статьей 20 закона Украины "Об обществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью", где прямо указано, что "участник общества имеет 
преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника общества, 
которое продается третьему лицу". Кроме того, суд признал, что приказ ФГИ №1971 
противоречит статье 16 закона Украины "О приватизации государственного и 
коммунального имущества", предусматривающей, "что только в случае если участник 
общества не воспользовался в определенный срок своим преимущественным правом на 
выкуп доли, органы приватизации осуществляют продажу". Суд установил 
преимущественное право миноритарного участника общества, владеющего 49% в уставном 
фонде Tolexis Trading Limited на приобретение доли ЗТМК в ходе приватизации, 
констатируется в пресс-релизе Group DF. "Tolexis Trading Limited оспорил в суде не саму 
приватизацию, а способ приватизации, избранный ФГИ. Проигнорировав 
преимущественное право на выкуп акций второго участника общества, ФГИ в очередной 
раз грубо нарушил законные права миноритарного собственника ЗТМК", – отметил адвокат 
Tolexis Trading Limited Роман Чишинский, которого цитирует пресс-служба. При этом он 
подчеркнул, что "мы уже неоднократно доказывали в судах свою позицию в правовых 
спорах с Фондом. Любые дальнейшие попытки ФГИ нарушать законодательство в вопросе 
собственности ЗТМК будут обжалованы в судах украинской и международной 
юрисдикции", – резюмировал адвокат. Согласно прилагаемой к пресс-релизу справке, в 
2013 году было создано ООО "ЗТМК", в котором доля государства – 51%, доля Tolexis 
Trading Limited – 49%. Устав предприятия предусматривал право миноритарного 
собственника на приоритетный выкуп акций в случае продажи доли в предприятии другим 
участником. 23 ноября 2020 года ФГИ зарегистрировал без согласия миноритарного 
участника новую редакцию устава ООО "ЗТМК" и предпринял попытку отменить 
приоритетное право Tolexis Trading Limited на выкуп. Кабинет министров Украины 25 
ноября 2020 года включил ЗТМК в список объектов, подлежащих приватизации. 26 ноября 
2020 года ФГИ распространил пресс-релиз, в котором объявил, что отменил приоритетное 
право второго акционера на выкуп в случае приватизации, изменив устав ООО "ЗТМК". В 
свою очередь 1 декабря 2020 года компания Tolexis Trading Limited заявила, что 
расценивает такое заявление Фонда, как преднамеренную дезинформацию 
общественности, и не допустит нарушения своих прав со стороны ФГИ. … 

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

http://www.fixygen.ua/news/20210416/interpajp-stal.html
https://biz.censor.net/news/3262575/donetskiyi_metalloprokatnyyi_zavod_na_nepodkontrolnoyi_territorii_sokratil_ubytok_v_5_raz
http://www.fixygen.ua/news/20210429/dneprovskij-metallurgicheskij.html
http://www.fixygen.ua/news/20210420/zaporozhskij.html
https://biz.censor.net/news/3260203/vlasti_germanii_razreshili_rusalu_deripaski_kupit_krupneyishiyi_alyuminievyyi_zavod
https://biz.censor.net/news/3260203/vlasti_germanii_razreshili_rusalu_deripaski_kupit_krupneyishiyi_alyuminievyyi_zavod
https://biz.censor.net/news/3260203/vlasti_germanii_razreshili_rusalu_deripaski_kupit_krupneyishiyi_alyuminievyyi_zavod
https://thepage.ua/ua/news/firtash-pridbav-nove-titanove-rodovishe
https://biz.censor.net/news/3260245/fond_gosimuschestva_vystavit_na_prodaju_oghk_za_37_milliarda
https://interfax.com.ua/news/economic/740994.html
http://www.interpipe.biz/ru/company/steel/
http://www.demz-ua.com/
http://dmz-petrovka.dp.ua/
http://www.zalk.pat.ua/
http://groupdf.com/
http://umcc.com.ua/
http://ztmc.zp.ua/ru/


 

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

 

 МЕТАЛОПРОКАТ & МЕТАЛОВИРОБИ 
 МЕТИЗИ 
 

 
 

Стальканат-Силур намерен заключить с Райффайзен Банк  
кредитный договор на 500 млн грн 

27.04.2021 

ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" (Одесса) 
намерено заключить генеральный кредитный договор с Райффайзен Банк 
Аваль на 500 млн грн, обеспечив под него залог имущества на 800 млн грн. 

Согласно официальной информации компании, решение об одобрении данной 
крупной сделки приняло внеочередное общее собрание акционеров 26 апреля текущего 
года. При этом уточняется, что стоимость активов эмитента по данным последней годовой 
финансовой отчетности – 1 млрд 715,268 млн грн, соотношение стоимости сделки к 
стоимости активов эмитента - 29,149%. Кроме того, сообщается, что акционеры 
проголосовали за возможность заключения договора ипотеки и залога имущества на 
общую сумму 800 млн грн для обеспечения обязательств по генеральному договору и иным 
договорам к нему на общую сумму 500 млн грн между обществом и АО "Райффайзен Банк 
Аваль". Как сообщалось, ЧАО "Стальканат-Силур" по итогам работы в 2020 году снизило 
чистую прибыль на 21,3% по сравнению с 2019 годом - до 116,761 млн грн со 148,419 млн 
грн, непогашенный убыток компании на конец года составил 151,677 млн грн. За прошлый 
год завод сократил текущие обязательства на 27% - до 812,295 млн грн, долгосрочные 
составили 130,162 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на 4,5% - 
до 142,596 млн грн. Активы "Стальканат-Силур" в 2020 году снизились на 3% - до 1 млрд 
715,268 млн грн, в том числе основные средства снизились на 3,5% - до 1 млрд 272,557 млн 
грн. ЧАО "Стальканат-Силур" выпускает стальные, капроновые канаты и метизную 
продукцию. По данным НДУ на четвертый 2020 года, у Давида Немировского (Украина) 
находится 50,0001% акций компании, у Антона Михаленко – 23,7%, у Эдери Лирона (оба – 
Израиль) – 23,1%. Уставный капитал "Стальканат-Силур" составляет 26,083 млн грн. 
Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank 
International с 68,28% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%. 
Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Райффайзен банк 
Аваль занимал 5-е место (113,628 млрд грн) среди 73 действовавших банков. 

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

 
ЧАО "Днепрометиз" Тигипко в 2020 г. 

снизило доход на 7,6% 
30.04.2021 

ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) украинского бизнесмена Сергея Тигипко 
по итогам работы в 2020 году сократило чистый доход на 7,6% по 
сравнению с предыдущим годом – до 1 млрд 227,246 млн грн. 

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия 
НКЦБФР в пятницу, ЧАО завершило 2020 год с чистым убытком в размере 33,968 млн грн, 
тогда как в 2019 году получило 25,279 млн грн чистой прибыли. Нераспределенная 
прибыль завода к концу прошлого года составила 60,286 млн грн. Завод в 2020 году 
произвел 51,581 тыс. тонн проволоки из нелегированной стали и 5,512 тыс. тонн фибры. 
Как сообщалось, суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2020 году 
сократилась на 3,5% - до 147,148 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 22,6% - 
до 199,633 млн грн, текущие – на 82,3%, до 505,815 млн грн. Стоимость активов 
предприятия в 2020 году увеличилась на 38% - до 862,002 млн грн, основных средств - на 
73%, до 358,175 млн грн. Напомним, в конце 2020 г. кипрская компания Agimant Limited 
Сергея Тигипко установила единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. (Британские 
Виргинские о-ва), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из 
крупнейших предприятий по изготовлению металлоизделий в Украине ЧАО "Днепрометиз". 
Согласно сообщению "Днепрометиза" в системе раскрытий информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сделка была оформлена 29 
декабря. В сообщении уточняется, что кипрская Agimant Limited приобрела доминирующий 
контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз" опосредованно путем заключения договора 
с компанией Sartorius Limited, на основании которого Agimant Limited стал владельцем 
100% акций компании Dealzone Holding Ltd., также зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах. В соответствии с госреестром, сейчас бенефициаром Sartorius Limited 
выступает Олег Артемьев из Днепра. Через эту компанию он контролирует ООО "Гранит 
инвест-Рокитное" и "Рокитнянский гранкарьер" в Киевской области с выручкой в 2019 году 
соответственно 7 млн грн и 3,1 млн грн. Sartorius Limited также одно время в этом году 
было собственником ООО "Рубеж Инвест" после компании, бенефициаром которой 
выступал Тигипко, однако теперь бенефициаром этого ООО через ООО "Технопром СКД" 
выступает Евгения Курносенко из Днепра. В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" 
указан Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов. Как 
сообщалось, в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Agimant Limited 
приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. При этом АМКУ заявил, что 
при рассмотрении сделки по оформлению собственности над ЧАО "Днепрометиз" не были 
нарушены введенные против российских компаний санкции, хотя год назад сделка была 
заблокирована комитетом именно из-за этого. Так, в апреле 2019 года Антимонопольный 
комитет отказал группе "ТАС" Сергея Тигипко в покупке акций ЧАО "Днепрометиз" у 
российской "Северстали", в отношении которой пятым президентом Петром Порошенко в 
марте 2019 года были введены санкции. Кроме того АМКУ оштрафовал группу компаний 
"ТАС" на 55 млн грн за нарушения при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз". Тогда 
глава АМКУ Юрий Терентев пояснил, что сделка была осуществлена с нарушением 
законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного 
законодательства. Однако эстонская компания Blossom Investments OU, которая выступала 
покупателем Dealzone Holding Ltd при первом варианте оформления сделки и входит в 
группу "ТАС", через суды отменила решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за 
покупку контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего 
разрешения. Напомним, в октябре 2017 года ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО 
"Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay 
Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 
98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не обнародовали. "Северсталь" 
приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у 
"ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%. "Днепрометиз" 
производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 
тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) 
находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" 
составляет 83,48 млн грн, номинал акции – 68,08 грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua, biz.censor.net 
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 ТРУБИ 

США обвинили Интерпайп Пинчука в демпинге: готовят  
повышение импортных пошлин 

31.03.2021 

Комиссия по международной торговле США введет заградительные 
пошлины на импорт трубной продукции Интерпайпа Виктора Пинчука. 
Советующее решение опубликовано на сайте комиссии. 

Комиссия объясняет свое решение нанесением ущерба американским 
национальным производителям из-за демпинга Интерпайпа при поставках продукции в 
США. По данным комиссии, Интерпайп продавал трубы в США по цене на 42,2% ниже 
экономически справедливого уровня. Компания поставила на американский рынок около 
40 000 тонн трубной продукции на сумму $40 млн в 2019 году. Антидемпинговое 
расследование против Интерпайпа инициировала техасская компания Vallourec Star. 
Расследование проводилось за период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года. Окончательное 
решение о ставке пошлины и сроках ее действия будет официально оглашено 9 августа 
2021 года. Помимо Интерпайпа импортные пошлины будут пересмотрены по отношению к 
компаниям из России (Волжский трубный завод, обвиняется в демпинге на 209%) и Южной 
Кореи (Iljin Steel Corp, 4,5%). Напомним, 16 июля 2019 года Министерство торговли США 
отменило подписанное в июле 2014 года и пролонгированное с группой Интерпайп 
соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен 
на ценовые обязательства по уровню поставок этой продукции. Ранее, 7 августа 2020 года 
Комиссия по международной торговле США начала расследовать поставки в страну 
трубной продукции из России, Чехии, Кореи и Украины.  

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

 
АО "Сентравис Продакшн Юкрейн" получил одобрение  

корпорации Sinopec как поставщика 
20.04.2021 

ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine) после 
двухлетних переговоров, подготовки и согласования необходимых документов 
получило одобрение корпорации Sinopec (Китай) как поставщика.  

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, таким образом, "Сентравис" сможет 
участвовать в реализации проектов Sinopec как производитель бесшовных труб. "Работа с 
одной из ведущих китайских и мировых корпораций - большая честь и ответственность. 
Мы уверены в качестве свой работы и готовы соответствовать самым высоким 
требованиям наших клиентов", – сказал генеральный директор "Сентрависа" Юрий 
Атанасов, которого цитирует пресс-служба. По его словам, "Сентравис" продолжает 
укреплять свои позиции на мировом рынке бесшовных труб. Напоминается, что компания 
поставляет бесшовные трубы в Европейский Союз, на Ближний Восток, в Латинскую 
Америку, Восточную Европу, США, Индию, Австралию, Японию, Канаду, другие регионы и 
страны. Объем производства "Сентрависа" по итогам 2020 года составил 19,05 тыс. тонн, 
объем реализации - 19,8 тыс. тонн труб. В прошлом году компания поставила бесшовные 
трубы в 50 стран мира (от Австралии до Южной Кореи) для 523 клиентов. Среди ключевых 
клиентов - Buhlmann Group, Damstahl GmbH, ThyssenKrupp, Salzgitter AG, Karl Mertl 
Handelsges. Компания также реализовала ряд масштабных заказов для таких мировых 
компаний, как Bousted International Heaters, Stainalloy Nederland, Buhlmann Group. 
"Сентравис" - один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих 
труб, основан в 2000 году. Его производственные мощности расположены в Никополе 
(Днепропетровская обл.). Входит в топ-10 мировых игроков. На предприятии работает 
более 1400 чел. Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод 
нержавеющих труб", сервисных и торговых компаний ООО "Производственно-
коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами являются члены семьи Атанасовых. 
В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн". 
Sinopec – вторая по величине компания-производитель нефти и газа в Китае и третья по 
величине химическая компания в мире. Владеет 30 нефтеперерабатывающими заводами и 
353 хранилищами для нефтепродуктов вместимостью 18,8 млн куб м. Розничная сеть 
корпорации относится к крупнейшим в КНР и состоит из 30 тыс. автозаправок. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Интерпайп НТЗ снизил консолидированный 

 чистый доход на 35,2% 
30.04.2021 

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп 
НТЗ", Днепр) по итогам 2020 г. снизило консолидированный чистый доход на 
35,2% по сравнению с предыдущим годом - до 9 млрд 471,574 млн грн.  

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в пятницу, 
"Интерпайп НТЗ" в 2020 году сократил консолидированную чистую прибыль в 155,5 раза 
по сравнению с 2019 годом - до 22,905 млн грн с 3 млрд 562,296 млн грн. Нераспределенная 
прибыль к концу прошлого года составила 3 млрд 800,557 млн грн. В 2020 году завод 
произвел 94,136 тыс. тонн стальных бесшовных горячедеформированных труб, 171,516 
тыс. тонн цельнокатаных железнодорожных колес, 30,628 тыс. тонн обсадных труб и муфт 
к ним, тогда как в 2019-м - 95,839 тыс. тонн стальных бесшовных горячедеформированных 
труб, 190,346 тыс. тонн цельнокатаных ж/д колес, 101,381 тыс. тонн обсадных труб и муфт 
к ним. При этом предприятие за отчетный год за счет продажи ж/д колес получило 53% 
дохода, труб стальных бесшовных горячедеформированных - 21%, труб обсадных и муфт к 
ним - 9%. Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 49,6%. Наибольшим спросом 
пользуются оси и осевая заготовка, колесные пары (доля экспорта в общем объеме - 100%), 
трубы подшипниковые (доля экспорта в общем объеме - 96,6%), холоднодеформированные 
(доля экспорта - 89,3%), трубы обсадные (доля экспорта - 87,4%) и колеса (доля экспорта - 
36,8%). Согласно отчету, основными рынками сбыта продукции общества являются: 
Украина, Россия, страны СНГ, страны дальнего зарубежья (в частности, страны 
Европейского Союза, США, страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии). В отчете указывается на риск усиления конкуренции, поэтому предприятие 
осуществляет инвестиции в основные фонды (за последний год их объем составил около 
509,3 млн грн) и работает над совершенствованием производственного процесса 
(оптимизация производства), а также проводит исследования с целью усовершенствования 
продукции и использования новейших технологий при ее изготовлении с учетом 
международного опыта. География поставок продукции завода распределяется по 
регионам следующим образом: Россия - 15,16%, Беларусь - 10,88%, Грузия - 0,01%, страны 
Прибалтики - 0,28%, дальнее зарубежье - 39,17%. По сравнению с 2019 годом, поставки в 
страны СНГ уменьшилось на 0,18%, поставки по Украине уменьшилось на 1,35%, поставки в 
РФ на 0,22%, в дальнее зарубежье поставки возросли на 2,2%. В отчете констатируется, что 
в целом экспорт украинских труб на внешние рынки снижается из-за торговых 
ограничений. Так, в частности, в общем экспорте украинских труб доля США составляет до 
14%, поэтому для украинской трубной отрасли - это значительный рынок. До введения 
санкций, этот рынок быстро рос и был хороший потенциал для дальнейшего роста. Однако 
торговая война, которую начали США в марте 2018 года, негативно сказалась на мировой 
торговле. Во-первых, это привело к снижению спроса, во-вторых, к введению 
соответствующих мер со стороны других стран, прежде всего ЕС. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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На ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» проведено заміну трубо- 
проводів до однієї з печей піролізу 

19.04.2021 

В цеху піролізу, компримування і поділу пірогазу ТОВ 
«КАРПАТНАФТОХІМ» продовжується поетапна повна заміна трубопроводів, 
по яких подається сировина й пара в печі піролізу.  

Раніше механо-монтажні роботи із заміною трубопроводів були виконані на першій, 
сьомій та дев’ятій печах, а сьогодні їх практично вже завершили на третій печі піролізу. «Цю 
піч було виведено в ремонт на початку березня, – говорить головний механік підприємства 
Костянтин Гоман. – Калуська генпідрядна організація – «Українська будівельна асоціація» 
(УБА), з якою ми уклали договір на надання відповідних послуг, фактично за місяць 
виконала демонтаж старих трубопроводів, виготовила трубні заготовки з відводами, 
змонтувала нові трубопроводи, опресувала та випробувала їх. Ці роботи спеціалісти ТОВ 
«УБА» буквально завершили 5 квітня. Загалом було замінено понад 1300 погонних метрів 
трубопроводів діаметром від 40 до 100 мм, по яких подається прямогонний бензин і пара до 
третьої печі піролізу. На сьогодні їм залишилося тільки завершити термоізоляцію на двох 
контурах новозмонтованих трубопроводів. З цими роботами спеціалісти ген підрядної 
організації повинні впоратися і передати нові трубопроводи, підведені до третьої печі 
піролізу, експлуатаційниками до 16 квітня». …  

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 

 

Одесский припортовый завод сократил производство  
карбамида и аммиака 

16.04.2021 

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в первом квартале 2021 года 
сократило производство карбамида на 4,4% – до 204,5 тыс. тонн и аммиака 
на 2,6% – до 137,4 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении ОПЗ. 

"Первые три месяца 2021 года акционерное общество "Одесский припортовый 
завод" работало в бесперебойном режиме с частичной загрузкой производственных 
мощностей (1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида). За первый квартал 2021 года на АО 
"ОПЗ" произведено 137,4 тыс тонн аммиака, в том числе товарного – 20,4 тыс тонн и 204,5 
тыс тонн карбамида. В этом периоде на морские суда отгружено 662,9 тыс тонн аммиака и 
141,8 тыс тонн карбамида", – сказано в сообщении. Начало посевного сезона в этом периоде 
значительно отразился на увеличении отгрузки химической продукции на внутренний 
рынок. Так, за первые три месяца 2021 года отгружено железнодорожным и 
автомобильным транспортом – 14,8 тыс тонн аммиака, что больше в 10 раз по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, и 39 тыс тонн карбамида, что является рекордным 
результатом за последние 5 лет. Чистый доход, который был получен от переработки 
давальческого сырья, предоставления услуг по перегрузке и хранению химической 
продукции за первый квартал этого года составил 549,2 млн грн, что на 8,8% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

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

 

ЧАО "Ривнеазот" Фирташа отчиталссь об  
убытке на 4,6 млрд. грн. 

30.04.2021 

ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам 
работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 
год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн. 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, непокрытый убыток компании за год 
вырос на 17,5% – до 30,97 млрд грн. Текущие обязательства "Ривнеазота" по итогам года 
возросла на 18,8% – до 35,43 млрд грн, долгосрочные – на 18,4%, до 363,99 млн грн. 
Дебиторская задолженность предприятия составила 5,1 млрд грн, активы – 6,77 млрд грн. 
Как сообщалось, ЧАО "Ривнеазот", входящее в группу предприятий Group DF бизнесмена 
Дмитрия Фирташа, в 2020 году увеличило производство минеральных удобрений на 3,9% 
по сравнению 2019 годом – до 1,81 млн тонн. За отчетный период производство аммиачной 
селитры сократилось на 2,6% – до 567,62 тыс. тонн, неконцентрированной азотной 
кислоты – на 2,5%, до 588,9 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры (ИАС) – на 3,4%, до 
214,7 тыс. тонн, азота жидкого – на 2,1%, до 145,2 тонн. За тот же период "Ривнеазот" 
нарастил производство технического аммиака на 22,9% – до 379,44 тыс. тонн, аммиака 
водного технического – на 26,6%, до 47,17 тыс. тонн, аммиачной селитры (в виде плава) – в 
1,8 раза, до 7,42 тыс. тонн. ЧАО "Ривнеазот" – одно из крупнейших химических предприятий 
Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород 
технический, жидкую углекислоту и сухой лед. "Ривнеазот" с 2011 года входит в группу 
предприятий азотного бизнеса Ostchem международной группы компаний Group DF.  

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

 

Вадим Двойнос провів робочу зустріч з партнером  
KPMG в Україні Шамілем Мусаєвим 

22.04.2021 

Очільник державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Вадим 
Двойнос провів робочу зустріч з партнером KPMG в Україні Шамілем 
Мусаєвим. Про це повідомляє прес-служба ДП. 

Захід відбувся у рамках підбиття підсумків незалежного аудиту фінансової звітності 
за 2020 рік, який проводила компанія ПрАТ «КПМГ Аудит» на державному підприємстві 
«Укрхімтрансаміак». Цей обов’язковий аудит для великих підприємств здійснювався 
відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» та Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність». «Уперше, починаючи з часу існування підприємства, 
аудиторська компанія, яка входить до «Великої четвірки» проводить аудит 
«Укрхімтрансаміаку». Аудит — це можливість надати якісну, достовірну та актуальну 
фінансову інформацію для користувачів фінансової звітності. Детальне дослідження і 
вивчення фінансових відомостей дає змогу бачити не лише потенційні ризики, але й 
відкриває нові можливості для подальшого активного розвитку підприємства, – наголосив 
Вадим Двойнос. – Те, що роботи з аудиту виконує компанія зі світовим ім’ям, є безумовним 
свідченням, що отримані дані будуть чесними й прозорими та знадобляться для прийняття 
подальших зважених і раціональних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності». 
«KPMG працює за єдиними високими стандартами у всьому світі. Ми тісно співпрацюємо з 
нашими клієнтами, допомагаючи їм як із забезпеченням дотримання стандартів фінансової 
звітності, так і у питаннях зниження ризиків і реалізації потенційних можливостей. Наші 
незалежні та висококваліфіковані фахівці глибинно досліджували, аналізували, вивчали й 
систематизували інформацію щодо фінансової діяльності ДП «Укрхімтрансаміак» упродовж 
трьох місяців для того, щоб надати об’єктивний і неупереджений висновок щодо 
фінансового стану та результатів діяльності підприємства за 2020 рік», -  додав Шаміль 
Мусаєв. KPMG (укр. КПМГ) — міжнародна мережа фірм-членів KPMG International, яка 
об'єднує 227 000 професіоналів у 146 країнах світу. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ДП «Укрхімтрансаміак» 
 

 ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 
 ШИНА-КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Мембранне полотно 0,6 мм: знову вперше  
в Україні, і знову «Київгума» 

23.04.2021 

Раді повідомити, що асортимент продукції заводу «Київгума» 
поповнився ще однією новинкою – мембранним полотном (прогумована 
тканина) з товщиною 0,6 мм.  

Першою в Європі компанією, яка розробила технологію виробництва мембранного 
полотна, була французька фірма Effbe. Тепер, вдосконаливши власні технологічні процеси, і 
ми змогли виготовити полотно товщиною 0,6 мм і досягти рівня якості Effbe. І зробили це 
знову перші в Україні. До цього найтонша прогумована тканина українського виробництва 
мала не менше 0,8 мм в розрізі. Мембранне полотно виготовляється неформовим способом 
у процесі вулканізації і має найширшу сферу застосування – від інжекторних систем до 
насосів та лічильників газу. Ми виготовляємо полотно  в кліматичному виконанні УХЛ 
категорії 4 по ГОСТ 15150, тож воно має відмінні експлуатаційні характеристики при 
температурі від -40 ºС до + 50ºС. Підтримуйте вітчизняне виробництво, купуйте 
український продукт – ми невтомно працюємо, щоб ринок гумових виробів України 
задовольняв найвимогливіших клієнтів. ТОВ «Київгума» – лідер ринку України з 
виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону. «Київгума» виробляє понад 3,5 
тис. найменувань продукції для всіх галузей народного господарства. Підприємство 
повного циклу, що дозволяє надавати послуги виробництва виробів, починаючи від 
розробки суміші та проектування оснастки до їх виготовлення. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ТОВ «Київгума» 
 

 
 

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ) 
 

 
 

ООО "Картонно-бумажная компания" произвела  
продукцию на 159 млн грн 

16.04.2021 

ООО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в январе-марте 2021 
года произвела продукцию на 158,9 млн грн – на 11,6% больше, чем за тот 
же период 2020 года.  

Согласно предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" статистическим 
данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях за первый квартал компания 
увеличила выпуск коробочного картона на 8% - до 6,37 млн грн, но на 20,5% сократила 
выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции - до 1,5 тыс. тонн и на 26% 
выпуск туалетной бумаги в рулончиках - до 737 тыс. шт. "Картонно-бумажная компания" 
(до 2011 года – "Львовкартонопласт") создана в 1946 году на базе производственных 
площадей небольшого механического завода. В настоящее время выпускает изделия и 
полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной 
бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки торговых марок White Line и Papero). 
Компания экспортирует продукцию, в частности, в Польшу, Германию, Францию, Австрию, 
Италию, Португалию, Румынию. По данным ассоциации "УкрПапир", в 2020 году компания 
сократила объем товарной продукции на 13,2% к 2019 году - до 533,4 млн грн. Компания 
пока не обнародовала финансовый отчет за 2020 год, а в 2019 году чистый доход вырос 
незначительно – до 617,7 млн грн, чистая прибыль выросла на 36% - до 75,7 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Малинская бумажная фабрика " Weidmann" в I кв.  

увеличила объем производства на 2,2% 
30.04.2021 

Малинская бумажная фабрика-Вайдманн (Житомирская обл.) в 
январе-марте увеличила объем производства на 2,2% по сравнению с тем же 
периодом 2020 года – до 133,15 млн грн.  

Согласно предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" статистическим 
данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях за первый квартал фабрика 
незначительно (на 0,7%) сократила выпуск промышленной бумаги - до 1,54 тыс. тонн и 
сохранила на прошлогоднем уровне выпуск трансформаторного картона - 1,16 тыс. тонн. 
Основанная в 1871 году "МБФ-Вайдманн" - член международной группы Weidmann с 2000 
года, единственное предприятие Восточной Европы, которое может поставлять 
практически все виды электроизоляционной бумаги и картона, соответствующие 
региональным и международным стандартам. На фабрике производится 
трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых кабелей и 
трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для 
промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев. Как 
сообщалось, в 2020 году МБФ выпустила товарную продукцию на 512,55 млн грн - на 13,9% 
меньше, чем за 2019 год и, по предварительным данным, получила 5,54 млн грн убытка, 
против чистой прибыли 8,29 млн грн. Weidmann International Corporation – мировой лидер 
по выпуску высоковольтной изоляции для силовых трансформаторов. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
 

 
 
 ЕЛЕКТРО-ФУРНІТУРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Завод «PLANK Electrotechnic» отримав  
європейський сертифікат 

19.04.2021 

Перший український завод з виробництва електроустановчих виробів 
PLANK Electrotechnic, який розвиває холдингова компанія UFuture, отримав 
сертифікат відповідності “СЕ”.  

Документ підтверджує, що продукція успішно пройшла перевірку в європейській 
випробувальній лабораторії SEP-BBJ та відповідає міжнародним і європейським технічним 
нормам IEC 60669-1, EN 60669-1 та IEC 60884-1. Це дає підприємству право наносити на свої 
вироби і упаковку маркування “СЕ”, а також є підтвердженням того, що продукція PLANK 
Electrotechnic відповідає вимогам директив та гармонізованим стандартам ЄС. Відтепер 
компанія може виходити на Європейський ринок електротехнічної продукції. 
Випробувальна лабораторія SEP-BBJ належить до групи установ, що працюють у сфері 
оцінки відповідності електротехнічних виробів. З 1995 року лабораторія сертифікована 
Польським центром акредитації та виконує випробування відповідно до вимог 
законодавчих положень, які стосуються розміщення продуктів на ринку, маркування “СЕ” 
та діють відповідно до принципів системи менеджменту якості PN-EN ISO/IEC 17025. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами UFUTURE 
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 АКУМУЛЯТОРНО-БАТАРЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
 

Суд визнав вимоги Укрексімбанку до акумуляторної 
групи "Веста" на 3,3 млрд грн 

12.04.2021 

Госпсуд Дніпропетровської області визнав вимоги низки 
кредиторів, у т.ч. Укрексімбанку - на 3,32 млрд грн, Мегабанку - на 36 
млн грн (4 черга), ТОВ "Рекуперація свинцю" - на 6,1 млн грн (4 черга). 

ТОВ “Трансмаг” - один з акціонерів ПАТ “Веста-Дніпро”, щодо якого 27.09.2020 
Госпсуд Дніпропетровської області припинив процедуру санації, визнав підприємство 
банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру (справа №904/1012/14). Госпсуд 
Дніпропетровської області 13.11.2014 затвердив реєстр вимог кредиторів ПАТ “Веста-
Дніпро”, включивши в нього в т.ч. вимоги: ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - 
четвертої черги); Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги); 
Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги); БТА Банку - 97,2 млн 
грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги); ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - 
четвертої черги); банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги); Приватбанку - 44,1 млн 
грн (четвертої черги). Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, 
забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн. Укрексімбанк заявив про 
вимоги до ПАТ “Веста-Дніпро” ще на на 1,6 млрд грн (див. документи тут і тут). 30.03.2021 
суд визнав грошові вимоги податкової служби до ПАТ “Веста-Дніпро” на 313,6 млн грн. 
Відповідно до інвентаризаційних відомостей майна ПАТ "Веста-Дніпро", 99% майна 
товариства перебуває у заставі ВТБ Банку, Укрексімбанку, ВіЕйБі Банку. Правонаступник 
прав вимоги банку “Форум” до ПАТ “Веста-Дніпро” - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс 
Веста". Засновник акумуляторної групи “Веста”, в яку входить ПАТ “Веста-Дніпро”, - Віктор 
Дзензерський, батько екс-нардепа Дениса Дзензерського (був заступником голови комітету 
ВР питань фінансової політики і банківської діяльності). У 2011 році корпорація Westa 
здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні 
інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами 
з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом. ... 

Читати повністю >>>  
За матеріалами finbalance.com.ua 
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Кабмин сменил главу полиграфкомбината по  
изготовлению ценных бумаг 

21.04.2021 

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности 
директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат 
"Украина" по изготовлению ценных бумаг" Сергея Куроша. 

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №339-р от 21 
апреля обнародовано на официальном правительственном портале. Согласно документу, 
новый глава госпредприятия был назначен по предложению Министерства развития 
экономики, торговли и сельского хозяйства. До последнего времени он работал советником 
директора комбината по представительству в суде и защите интеллектуальной 
собственности. Курош Сергей Павлович также известен как одесский адвокат, 
руководитель управления СБУ в Одесской области в 2014 году. Как сообщалось, с мая 2017 
года полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Юрий Онищенко, который был назначен на 
должность по итогам конкурса и сменил на ней Максима Степанова, назначенного в то 
время президентом Петром Порошенко главой Одесской областной госадминистрации. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Українське підприємство постачає  
бетонозмішувачі до 50 країн 

08.04.2021 

Слов'янське ПрАТ «Бетонмаш» відвантажило замовнику в Узбекистан 
установку «Граніт 60». Про це повідомили в пресслужбі підприємства. Про 
це повідомляє портал ukrinform.ua 

«Великому виробнику в Середню Азію була відвантажена бетонозмішувальна 
установка «Граніт-60» продуктивністю 60 кубометрів бетону на годину», - йдеться у 
повідомленні. Зазначено, що до складу відвантаженого комплексу увійшли: 
бетонозмішувальний блок з роторним бетонозмішувачем на 1000 л готового замісу, 
дозатори цементу, води і хімічних додатків, трьохвідсічний бункер матеріалів, скіповий 
підйомник, 2 шнекових живильника, пневмо-, електрообладнання та система 
відеоспостереження. Як выдомо, завод «Бетонмаш» (м. Слов’янськ, Донецька обл.) має 77-
річний досвід розробки, конструювання, проєктування та виробництва будівельної техніки 
і бетонозмішувального обладнання. За ці роки на заводі розробили, виготовили і здійснили 
поставки понад 50 тис. бетонозмішувачів різного типу до 50 країн світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 

НКМЗ начал строительство уникального мостового  
рудного грейферного перегружателя 

15.04.2021 

Новокраматорский машиностроительный завод приступил к 
изготовлению уникального мостового рудного грейферного 
двухтележечного перегружателя для меткомбината Азовсталь. 

За последние годы НКМЗ изготовил, отгрузил и смонтировал несколько угольных 
грейферных перегружателя для угольных складов в том числе и Азовстали, а также один 
рудный - для рудного двора металлургического комбината Запорожсталь. «Уникальность 
нового перегружателя обеспечивается несколькими характеристиками, - говорит 
заместитель главного конструктора ОГК дивизиона горнорудного и кузнечно-прессового 
оборудования НКМЗ Сергей Мартыненков. - Это гигантские размеры: пролет или 
расстояние между опорами составляет 115 метров при общей длине балок 185 метров, 
высота – 49,7 метра. У него также значительный вес – 2 400 тонн. Но основное его 
достоинство - высокая производительность, которая достигается наличием двух 
грейферных тележек, перемещающихся независимо друг от друга. Они будут обеспечивать 
общую производительность этой машины — 800 тонн в час. На прежних новокраматорских 
перегружателях использовалась только одна грейферная тележка. Контракт на 
изготовление данного перегружателя НКМЗ заключил с компанией Метинвест в 2019 году. 
Активная фаза его изготовления началась в марте этого года. На сегодня в производство 
выдана необходимая конструкторско-технологическая документация». 

Читать полностью >>> 
По материалам metallurgprom.org  

 
 
 

Предприятие "Зоря-Машпроект" возглавил экс-руководитель  
Житомирского бронетанкового завода 

19.04.2021 

Николаевское государственное предприятие НПКГ "Зоря-Машпроект" 
возглавил Алексей Жуковец, который до этого момента руководил 
Житомирским бронетанковым заводом. 

"По результатам первого квартала этого года для меня была совершенно очевидна 
необходимость смены руководства "Зоря-Машпроект". А Алексей Жуковец показал очень 
хорошие результаты в работе в должности главы Житомирского бронетанкового завода в 
прошлом году. Когда он пришел на то предприятие, оно также имело долги и много 
проблемных вопросов. Сегодня оно успешно работает и выполняет оборонные заказы", - 
сообщил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев. 
В свою очередь, новоназначенный гендиректор отметил, что не боится ответственности и 
приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные ему задачи. "Уже сейчас могу 
отметить, что первыми шагами будут решение проблем сбыта продукции, вопросов 
безопасности и завершение работы на Яготинской газоперекачивающей станции", - сказал 
Жуковец. По его мнению, в настоящее время предприятие может обеспечить производство 
продукции. Но главной проблемой является ее сбыт. "Мы будем максимально продвигать 
нашу продукцию на внешних рынках, там, где наши основные покупатели и откуда нас 
пытаются выселить наши конкуренты, в том числе Российская Федерация. Мы работаем в 
узком сегменте, где не так много производителей аналогичной продукции", - отметил 
Жуковец. "Зоря-Машпроект" - один из лидеров мирового газотурбостроения. Основной 
профиль предприятия - проектирование, производство и ремонт газовых турбин для 
морских кораблей и судов, электроэнергетики и газотранспортных магистралей. 
Продукция предприятия пользуется спросом на мировых рынках. 

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

 
Потенційний покупець Більшовика має знати про  

всі ризики та проблеми об’єкту 
19.04.2021 

ФДМ, який наразі в межах Великої приватизації готує до продажу 
Перший київський машинобудівний завод (ПКМЗ, "Більшовик"), має 
об’єктивно оцінити всі проблеми та ризики, які в перспективі може 
отримати інвестор.  

Таку думку висловив у коментарі журналістам економіст Центру економічної 
стратегії Богдан Прохоров. До того ж оцінка ризиків має вплинути на початкову вартість 
об’єкту, яку озвучать при оголошенні торгів. Експерт підкреслив, що процес приватизації 
"Більшовика" буде доволі тривалим і затратним фінансово, тому потенційний покупець має 
від самого початку розуміти, на що він йде. "Я впевнений у тому, що ФДМУ та його радник, 
який готує відповідний кейс, буде готувати зрозумілі та вигідні для інвесторів умови і не 
буде приховувати речі, які можуть нести ризики", — зазначив економіст. При цьому Богдан 
Прохоров наголосив, що для інвестора також існує ризик стикнутися з претензіями з боку 
столичної влади. "Вже потім, після проведення та виграшу відповідного аукціону, звичайно, 
в нашій країні завжди є ризик того, що на підприємство можуть прийти силові структури 
або перевіріяючі органи, чи висуне претензії місто. Хоча, звичайно ж, сам процес тільки 
придбання буде доволі тривалим і затратним фінансово: оцінково — понад мільярд 
гривень з даного лоту", — розповів експерт. Він нагадав, що сьогодні гостро стоїть питання 
щодо будівлі 5-го корпусу заводу, оскільки викупити земельну ділянку планували для 
реконструкції Шулявського шляхопроводу. "Місто наймало компанію-оцінювача і 
збиралося викупити цю землю. Якогось іншого механізму, окрім як реальної оцінки цієї 
ділянки для викупу для суспільних потреб, я не бачу. Можливо, коли місто планувало 
реконструкцію шляхопроводу, сподівалися, що з Фондом домовляться. Та ми бачимо, що 
Фонд хоче власної оцінки. Відповідно, тут необхідно було раніше над цим питанням думати. 
Не думаю, що Фонд піде на поступки. Вирішення цього питання може надовго затягнутися. 
Фонд має вирішити ці питання так, щоб до нового власника — інвестора, не було в 
подальшому жодних претензій", — резюмував Богдан Прохоров. Нагадаємо, Перший 
київський машинобудівний завод або "Більшовик" розташований майже в центрі столиці — 
навпроти станції метро "Шулявська" — на земельній ділянці площею 35 га, яка власне і є 
найбільшим активом ПКМЗ. Сьогодні підприємство має 500 млн грн боргу, 70% територій 
заводу заростає бур’янами, обладнання розтягують на металобрухт, а з кількох тисяч 
робітників залишилося лише близько 230-ти. При цьому щороку ПКМЗ отримує близько 
20% збитків і сплачує 40 млн грн податку на землю. У жовтні минулого року стало відомо, 
що радником ФДМУ з підготовки до приватизації та продажу 100% статутного капіталу 
ПКМЗ за результатами проведеного конкурсу стала консультаційна фірма "KPMG Україна". 

Читати повністю >>> 
За матеріалами censor.net 

 
Завод «Электротяжмаш» сможет принять участие в обновлении  

подвижного состава «Укрзализныци» 
21.04.2021 

Завод «Электротяжмаш» получил соответствующий аттестат 
аккредитации сроком на один год на право технического обслуживания и 
ремонт тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзализныци». 

Документ выдан Филиалом «Научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт железнодорожного транспорта» («НИКТИ») АО 
«Укрзализныця». Комиссия «НИКТИ» в марте этого года посетила предприятие и 
проверила производство на возможность выполнения ремонта тягового 
электрооборудования в объеме КР-1 и КР-2. Кроме того, представители Филиала 
проверили технологическую и конструкторскую документации. «Наличие аттестата 
подтверждает возможность «Электротяжмаша» осуществлять на высоком уровне 
ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования 
подвижного состава «Укрзализныци». Документ дает право заводу участвовать в тендерах 
компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства «Электротяжмаша». 
При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть 
возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей», —  
отметил и.о. Генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько. На 
сегодняшний день инвентарный парк локомотивов «УЗ» составляет почти 3600 ед., из 
которых  тепловозов — 1961ед., электровозов  — 1628 ед. Подвижной состав компании 
изношен более чем на 90%, поэтому компания планирует инвестировать в его обновление 
10 млрд грн. Таким образом, партнерство «Электротяжмаша» и «Укрзализныци» имеет 
широкие перспективы. 

Читать полностью >>> 
По материалам Завода «Электротяжмаш» 
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Kaercher інвестує в будівництво офісного комплексу  
Kaercher Competence Center 

26.04.2021 

Kaercher Україна оголосила про інвестування в масштабне будівництво 
для розміщення офіційного представництва в Україні компанії-лідера в сфері 
технологій очистки та клінінгового обладнання. 

Як повідомили RAU в компанії Kaercher Україна, вже отримані всі необхідні дозволи і 
вже йде початкова стадія робіт. Відкриття комплексу під назвою Kaercher Competence 
Center заплановано на 2022 рік. 100% сучасне і екологічне офіційне представництво 
Kaercher буде розташовано в Київській області, біля села Гатне. Крім офісних приміщень, в 
ньому діятимуть найбільший в Україні Kaercher Центр, інноваційний навчальний центр 
Kaercher Академія і сервісний центр для обслуговування техніки відомого виробника. 
Також в новому комплексі планується в майбутньому збирати колег з усієї Східної Європи 
для тренінгів та обміну досвідом. Майбутній офісний центр буде побудований із 
залученням максимально екологічних і сучасних технологій, наприклад, сонячних батарей і 
систем збереження водних ресурсів. У будівлі встановлять резервуари для накопичення 
дощової води, щоб використовувати в українській штаб-квартирі і Kaercher Академії. Також 
планується розміщення сучасної автомобільної мийки із задіянням інноваційних 
екологічних технологій, які виключають забруднення навколишнього середовища і 
дозволяють економити природні ресурси. На території майбутнього комплексу Kaercher 
Competence Center будуть впроваджені технології очищення води для щоденного 
використання і застосування з навчальною метою. Тому компанія робить все для 
мінімізації потенційного негативного впливу на навколишнє середовище. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 

 
Завод "ПлазмаТек" увеличил продажи  

электродов на 21,2% 
27.04.2021 

Производитель сварочных электродов АО "ПлазмаТек" (Винница) в 
2020 году увеличил продажи электродов на 21,2% по сравнению с 2019 
годом – до 49,70 тыс. тонн, сообщается в финансовом отчете предприятия.  

Согласно опубликованному в понедельник в системе Нацкомиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) отчету, при этом на экспорт поставлено 
74,5% реализованных электродов против 73% в 2019 году. Компания в 2020 году 
увеличила объем реализации продукции в денежном выражении (неконсолидированный) 
на 23,2% - до 1 млрд 230 млн грн, но чистая прибыль сократилась на треть – до 27,42 млн 
грн. Согласно отчету, росту производства и продаж продукции способствовали в том числе 
инвестиции в развитие производства: в прошлом году в модернизацию оборудования и 
приобретение нового вложено 93,65 млн грн, в модернизацию и приобретение 
недвижимости – 159,78 млн грн. Компания реализует продукцию через оптовую сеть в 19 
регионах Украины, посредников в Латвии, Эстонии, Молдове, Литве, Беларуси, Румынии, 
Польше, России Казахстане, Узбекистане. В текущем году планирует расширять географию 
продаж в странах Евросоюза, а также в Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, 
Туркменистане, Таджикистане, планирует расширить число представительств. 
"ПлазмаТек" напоминает, что работает в сегменте наиболее дорогих и качественных 
электродов, а в числе конкурентов по-прежнему отмечает завод сварочных материалов им. 
Патона, ООО "Вистек", "БаДМ". В прошлом году компания выполнила все договора. По ее 
информации, на украинском рынке доля продукции компании составляет 56%, в Беларуси 
– 96% ("ПлазмаТек" владеет белорусским Светлогорским заводом сварочных электродов), 
России – 23%. АО "ПлазмаТек", основанное в 1946 году, располагает производственными 
мощностями по выпуску электродов в пгт Рудница (Винницкая обл.) и Светлогорске 
(Беларусь), а также организационными структурами в России и Казахстане. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 

АО "Мотор Сич" за первый квартал получило 298 млн грн  
чистой прибыли за 3 мес. 2021 г. 

30.04.2021 

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-марте 2021 года получило 
298,22 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2020 года 
оно завершило с чистым убытком 219,59 млн грн. 

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сичи" в системе раскрытия 
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый 
доход за первый квартал вырос на 38,2% – до 2,83 млрд грн. Валовая прибыль предприятия 
увеличилась на 34% – до 1,03 млрд грн, а операционная – на 36,8%, до 365,76 млн грн годом 
ранее. Согласно балансу, нераспределенная прибыль конец марта достигла 18,55 млрд грн. 
"Неопределенность с правом владения акциями "Мотор Сичи" имеет негативное влияние 
на все виды деятельности предприятия", – отмечается в отчете. Согласно ему, в І квартале 
2021 г. при осуществлении экспортных операций компания сталкивалась с проблемами при 
получении разрешений Государственной службы экспортного контроля Украины: 
длительной и многоступенчатой процедурой оформления разрешений на международные 
передачи товаров военного назначения и двойного применения; проблемами со 
своевременным выполнением гарантийных обязательств для экспортируемой продукции 
из-за необходимости дополнительного получения разрешений как на экспорт самой услуги 
по гарантии, так и товаров для ее выполнения (запасных частей, инструментов). В 
обнародованном в тот же день годовом отчете указывается, что коронавирус и связанные с 
ним ограничения правительства Украины руководство не рассматривает как повлекшие 
значительное негативное влияние на финансовые результаты в 2020 году. "Однако общее 
влияние длительного карантина на экономические условия, в которых осуществляет 
деятельность группа, может оказать негативное влияние на деятельность", – отмечает 
предприятие. В соответствии с отчетом, фонд зарплаты в минувшем году уменьшился на 
12,6% – до 2,49 млрд грн в связи с сокращением численности работников (до 16,9 тыс.) и 
простоем в карантин. В документе указывается, что в 2020 году "Мотор Сич" стала 
владельцем 40% совместного научно-производственного предприятия "Юпитер" 
(Украина), избавилась от 72,73% ООО "Запорожский рыбокомбинат" и 20% ООО "Сич 
Технологии". Согласно годовому отчету, в минувшем году "Мотор Сич" получила 906,65 млн 
грн чистой прибыли против 703,18 млн грн чистого убытка в 2020 году. Выручка компании 
выросла на 14,1% – до 11,43 млрд грн. Валовая прибыль предприятия увеличилась на 
40,2% – до 4,32 млрд грн, а операционная прибыль составила 1,96 млрд грн против 
операционного убытка 650,76 млн грн годом ранее. Структура реализованной продукции 
за 2020 год, согласно отчету: авиадвигатели серийные -–36,2%, авиадвигатели ремонтные – 
10,8%, вертолетная техника – 9,9%, продукция обще-технического назначения и ТНП – 
7,22%. Удельный вес авиатехники и вертолетной техники в реализованной продукции – 
56,9%, а доля экспорта – 81,8%. В отчете "Мотор Сич" указала, что арендовала в минувшем 
году у президента компании основные средства на сумму 36,83 млн грн. Согласно 
документу, на начало 2021 года пакетами свыше 5% указаны: Ликатрон Энтерпрайзес 
Лимитед (Кипр) – 9,99%, Твинстар Холдингс С.А. (Белиз) – 6,232%, Skyrizon Aircraft Holdings 
Limited (Виргинские Британские острова) – 9,999%, ЧАО "Торговый дом "Олена" – 9,298%, 
ООО "Мотор-Интеркомс" – 9,7%, Granum Corporation (Панама) – 9,272%, Business House 
Helena, AG (Панама) – 17,311%, а также физлицо – 5,01%. ПАО "Мотор Сич" – один из 
крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также 
промыленных газотурбинных установок. … 

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

Прокуратура подозревает руководителя завода "АТЭК"  
в растрате имущества на 162 миллиона 

30.04.2021 

Руководителю и председателю наблюдательного совета 
закрытого акционерного общества "АТЭК" сообщили о подозрении по 
факту растраты имущества в особо крупных размерах. 

"По данным следствия, в 2017 году должностные лица незаконно, без реального 
получения средств, отстранили недвижимое имущество – целостный имущественный 
комплекс акционерного общества – в пользу подконтрольного им юридического лица 
путем его формальной продажи", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса 
генерального прокурора. Таким образом компании нанесено более 162 млн грн убытков. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Ремонт Русланов и новые самолеты: ГП "Антонов"  
поделилось планами на 2021 год 

14.04.2021 

В 2021 году авиаконцерн ГП "Антонов" планирует собирать четыре 
самолета Ан-178 и провести капитальный ремонт двух Ан-124-100 "Руслан". 
Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в Антонове. 

"Запланировано строительство планера для первого Ан-178 для Министерства 
обороны Украина, сборка фюзеляжа для второго, подготовка агрегатов и деталей для 
третьего Ан-178. (Планируется, – ред.) сборка самолета Ан-178 для МВД Перу", – заявили в 
ГП. Антонов также планирует провести глубокую модернизацию самолета "Руслан" по 
программе импортозамещения. Еще один Руслан Антонова ожидает ремонт. Также в этом 
году Антонов планирует произвести запчасти и детали для Ан-32 по заказу ВВС Индии. 
Ожидаемый доход предприятия за год составит 9,5 млрд грн. Чистая прибыль – 843 млн 
грн. В планах Антонова капитальные инвестиции на 720 млн грн. 29 декабря Министерство 
обороны Украины и ГП "Антонов" подписали меморандум, в рамках которого компания 
должна построить три Ан-178 для ВСУ. Армия может получить новые самолеты от 
Антонова впервые за время независимости Украины. Первый фюзеляж должны собрать в 
мае 2021-го. 4 января 2021-го стало известно, что АО "Укрэксимбанк" предоставит ГП 
"Антонов" кредит в 3 млрд грн на постройку трех самолетов Ан-178 для Вооруженных сил 
Украины. 7 апреля Кабинет министров утвердил финансовый план Антонова. 

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

 
Харьковский авиазавод нашел заказчика  

для двух Ан-140 
20.04.2021 

ГК "Укроборонпром" ведет переговоры о продаже в лизинг двух 
грузо-пассажирских самолетов Ан-140, которые достроит ГП "Харьковское 
государственное авиационно-производственное предприятие".  

"Надеюсь, в мае-июне подпишем лизинговые контракты с этим заказчиком и 
сможем достроить эти два самолета Ан-140 и сдать в эксплуатацию", – заявил заместитель 
гендиректора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко. Он решил не называть 
покупателя самолетов до достижения окончательных договоренностей. Чтобы завод смог 
выпускать Ан-140 и Ан-74, ему нужно переделать конструкторско-технологическую 
документацию и избавиться от российских комплектующих. "На сегодня ХГАПП не имеет 
продукта, который можно продавать. Чтобы он появился, предприятию нужно переделать 
конструкторско-технологическую документацию. Так, ХГАПП сможет получить внутренний 
заказ на, например, Ан-74, которые нужны Нацгвардии или Министерству обороны", – 
подчеркнул Игорь Фоменко, сообщает пресс-служба Укроборонпрома. В обновление 
документации на Ан-74 могут привлечь украинского инвестора, добавил Фоменко. Заказ на 
эти самолеты ХГАПП сможет получить под госгарантии. … 

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

 
Голова Верховної Ради ознайомився з діяльністю  

Луцького ремонтного заводу “Мотор” 
21.04.2021 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочої 
поїздки у Волинську область відвідав ДП “ЛРЗ “Мотор” Державного концерну 
Укроборонпром”. 

Голова Парламенту ознайомився з процесом ремонту авіаційних двигунів та 
виготовленням деталей до них, а також оглянув виставку зразків деталей. Керівництво 
підприємства проінформувало про зростання виробництва та збільшення кількості 
контрактів у першому кварталі поточного року. “Це хороша динаміка. Будемо сподіватися, 
що надалі буде так само”, - зазначив Дмитро Разумков. Він наголосив, що сьогодні в умовах 
загострення ситуації на сході нашої держави та на її кордонах важливо, щоб такі 
підприємства не збавляли обертів. У заході також взяв учать генеральний директор 
Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв. Луцький ремонтний завод «Мотор» 
наразі є єдиним підприємством, яке забезпечує Повітряні Сили Збройних Сил України 
відремонтованими двигунами до бойових літаків СУ-24(М), СУ-27, МіГ-29, Іл-76 (агрегати). 
Підприємство також є центром технічного супроводження експлуатації авіаційних двигунів 
і проведення дослідних робіт з продовження ресурсних показників авіаційної техніки. 

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

 
Одеському авіаційному заводу дозволили експорт  

власної військової продукції 
22.04.2021 

Кабінет Міністрів додав до переліку компаній, які можуть самостійно 
експортувати власні товари (в т.ч. послуги) військового призначення, 
підприємство – учасника Укроборонпрому – Одеський авіаційний завод. 

Відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 
1228 "Про надання суб’єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю" було ухвалено на засіданні Уряду сьогодні, 21 квітня. ДП "Одеський 
авіаційний завод" також отримало дозвіл на імпорт товарів (у т.ч. послуг) військового 
призначення для потреб власного виробництва. Повноваження на експортно-імпортні 
операції діє до 1 липня 2025 року з автоматичним продовженням ще на 5 років за 
відсутності застережень у Державної служби експортного контролю. Раніше Одеський 
авіаційний завод здійснював зовнішньоекономічну діяльність через спецекспортерів. Нині 
підприємство має змогу вести маркетингову роботу самостійно, завойовуючи нові ринки 
збуту для своєї продукції. Станом на сьогодні експорт та імпорт товарів військового 
призначення мають право здійснювати 22 підприємства Укроборонпрому. Державне 
підприємство "Одеський авіаційний завод" – одне з найстаріших авіаційних підприємств 
України та Європи, створене у 1911 році. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukroboronprom.com.ua 
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Авіазавод купив російські гальмівні колеса на третину 
дешевше від інших замовників 

26.04.2021 

ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» 23 березня за результатами 
тендеру замовило ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» гальмівні 
колеса на 8,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

Протягом 15 днів після заявки та підписання договору повинні поставити 11 
гальмівних коліс КТ192А першої категорії по 764 тис грн. Їх оплатять протягом 30 
банківських днів після поставки. Гарантійний строк експлуатації становитиме два роки, а 
зберігання – рік. Гальмівні колеса КТ192А виробляє «Каменськ-Уральський ливарний 
завод» із холдингу «Технодинаміка» державної корпорації «Ростех», яка перебуває під 
санкціями РНБОУ. У 2017 р. Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій замовив їх іншим фірмам на 
24-39% дорожче – по 0,95–1,06 млн грн. А в 2016 році військова частина 2269 Нацгвардії 
купила в іншого постачальника такі самі гальмівні колеса на 41% дорожче – по 1,08 млн 
грн. Ціна договору виявилась на 1% нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 8,45 млн 
грн. До аукціону ТОВ «Клокворк» вимагало збільшити строк поставки із 15 днів після 
заявки та підписання договору до 90 днів після підписання договору, але замовник 
відмовився. Дві фірми з нижчими на 13% цінами відхилили. ТОВ «Оптимус Прайм Лтд» не 
надало паспорти на колеса, а ТОВ «Стенкор» дискваліфікували за листом від ДП «Антонов». 
Фірма «Оптимус Прайм Лтд» заявила, що конкурсна документація не вимагала надання 
паспортів і що замовник нечітко повідомив, які недоліки їй необхідно усунути протягом 
доби. Вона вимагала скасувати рішення про відхилення і надати чітку вимогу про надання 
паспортів з можливістю усунення недоліку протягом доби, а потім сама відмінила вимогу. 
Дорожчим конкурентом було київське ТОВ «Аксарія» Михайла Бурцева із Тернівки 
Дніпропетровської області. Раніше ним володів та керував киянин Євген Шинкаренко. Нині 
засновником і директором київської «Компанії інженерної взаємодії в авіації» зі статутним 
капіталом 5,50 млн грн. вказаний киянин Ігор Коровченко. За даними системи «YouControl», 
у 2009 р. цією компанією володіло російське ТОВ «Нижньогородське авіаційне товариство», 
в серпні 2006 року – воно ж разом з Коровченком, а в липні 2006 року – київське ТОВ 
«Спецтрансгруп» киян Віктора Сабадохи та Сергія Сабадохи. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
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Укроборонпром сменил главу херсонського 
завода "Паллада" 

19.04.2021 

Укроборонпром назначил директором херсонского государственного 
завода "Паллада" Сергея Тарасова. Об этом на брифинге в Херсоне заявил 
генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев. 

"Относительно "Паллады" – сменено руководство, сейчас исполняет обязанности 
господин Тарасов", – сказал Юрий Гусев. Накануне он посетил предприятие, в ходе визита 
обсуждался вопрос заказов не только для оборонного комплекса и потребностей сектора 
безопасности и обороны разных стран, но и для гражданских нужд – плавучие госпитали, 
гостиницы. "Сейчас есть определенное видение на этот год, есть три перспективных 
направления по заключению контрактов", – добавил Гусев. Согласно данным госреестра, 
сейчас директором "Паллады" указан Сергей Тарасов. С 2016 г. он работал на предприятии 
на должности заместителя директора по экономике и планированию. С 2015 г. директором 
завода был Валерий Маломан. Как сообщалось, во время визита президента Владимира 
Зеленского в Херсон в августе 2020 года гендиректор "Паллады" Валерий Маломан 
пожаловался на отсутствие госзаказов. После этого Зеленский позвонил заместителю 
министра обороны Александру Миронюку, в ходе разговора они договорились, что до 
конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа на три 
причала, и уже в сентябре контракт будет подписан. В итоге в октябре завод заключил 
контракт с Министерством обороны на сумму 23,5 млн грн на достройку плавучего 
причала.  Госпредприятие "Паллада" строит различные по назначению и грузоподъемности 
доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных 
грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн. Более 90 доков, построенных на предприятии, 
помимо Украины, успешно работают в разных государствах мира. 

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

 

Укроборонпром планує створити індустріальний парк  
на базі Миколаївського суднобудівного заводу 

20.04.2021 

Укроборонпром працює над концепцією індустріального парку на базі 
ДП "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до концерну, 
повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв. 

"Президент підтримав, щоб на Миколаївському суднобудівному заводі створити 
індустріальний парк. Працюємо над концепцією... щоб залучити інвесторів, наповнити 
замовленнями", - сказав Гусєв під час відвідування Миколаєва 19 квітня на брифінгу щодо 
зміни гендиректора НВКГ "Зоря-Машпроект". За його словами, цей проект обговорюють з 
облдержадміністрацією та міською владою. Гусєв додав, що парк може стати одним із 
перших, який функціонуватиме за новим законом про індустріальні парки з пільгами їхнім 
резидентам, який минулого тижня в першому читанні ухвалила Верховна Рада. 
Гендиректор "Укроборонпрому" також підтримав ідею демілітаризації недобудованого на 
заводі ракетного крейсера "Україна" та його продажу, а потім створення на його базі 
туристично привабливого об'єкта. Водночас Гусєв уточнив, що це питання має бути 
ухвалене на рівні уряду. Передбачається, що Миколаївський суднобудівний завод (раніше - 
"ім. 61 комунара") увійде до холдингу "Морські системи", створюваного в рамках 
трансформації "Укроборонпрому". Окрім нього, до цього холдингу планується також 
включити НВКГ "Зоря-Машпроект", КБ "Центр кораблебудування", Інститут гідроприладів і 
завод "Палада", що виробляє доки і плавучі крани. Відзначимо, патрульний катер “Прилуки” 
та рейдовий тральщик “Генічеськ” поставлені у плавдок ДП “Миколаївський Суднобудівний 
Завод”. В акваторію держпідприємства для проходження ремонту кораблі увійшли 1 квітня 
2021 року. А, вже 9 квітня, катер “Прилуки” та рейдовий тральщик “Генічеськ” стали у 
плавдок, для виконання докової частини ремонту. “Прилуки” пройдуть плановий доковий 
ремонт і невдовзі повернуться на службу. “Генічеськ” чекає капітальний ремонт на багато 
місяців. Для того, щоб катер і тральник потрапили до акваторії підприємства, у Миколаєві 
тимчасово розвели три мости: Південнобузький, Інгульський та пішохідний понтонний. 
Заход кораблів відбувся за графіком. Резервним днем для розведення мостів було 
визначено 2 квітня. Патрульний (колишній ракетний) катер “Прилуки” (P153) чекає 
плановий доковий ремонт – дефектація та відновлення зовнішньої обшивки та конструкцій 
корпусу, ремонт гвинто-стернового пристрою, донно-забортної арматури, цистерн, 
трубопроводів, системи головного двигуна, електромеханічної системи тощо. Попередній 
доковий ремонт ракетний катер «Прилуки» проходили у 2018 році. Тоді, на доковий ремонт 
до Миколаївського суднобудівного заводу він прибув 11 вересня, а самі ремонтні роботи 
завершилися в листопаді того ж року. За це час на підприємстві було проведено роботи з 
оновлення обшивки корпусу, ремонту донної апаратури та інші відновлювальні роботи.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами interfax.com.ua, mil.in.ua 
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Три компанії претендують на поставку УЗ  
100 вагонів за 3 млрд грн 

14.04.2021 

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), ТОВ «Термінал-Захід» і 
CRRC Tangshan Co., Ltd пройшли відбір на участь у тендері «УУ» щодо 
закупівлі 100 пасажирських вагонів загальною вартістю 3,044 млрд грн.  

Залізничний оператор планує закупити: вагон пасажирський купейний спальний – 
51 од. за 1,510 млрд грн; вагон пасажирський купейний спальний типу СВ – 12 од. за 349,1 
млн грн; вагон пасажирський купейний спальний, обладнаний для перевезення пасажирів з 
інвалідністю в колісному кріслі – 20 од. за 633,7 млн грн; вагон пасажирський купейний 
спальний, обладнаний для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі й купе 
начальника поїзда – 17 од. за 551,3 млн грн. Аукціон призначено на 5 травня. Термін 
подання заявок – до 30 березня. Поставки вагонів, за умовами тендеру, планується 
завершити до кінця 2022 року. CRRC Group – китайська державна холдингова компанія, що 
об’єднує 46 дочірніх підприємств. Вона спеціалізується на розробленні, виробництві та 
технічному обслуговуванні електровозів, дизельних локомотивів, високошвидкісних 
поїздів, трамваїв, пасажирських вагонів, вагонів метро, вантажних вагонів, електричних 
автобусів, енергетичного обладнання і різних двигунів. «Термінал-Захід» – українська 
компанія, що спеціалізується на послугах у сфері сухопутного транспорту, оптової торгівлі 
й вантажному залізничному транспорті. Крюківський вагонобудівний завод – єдине на 
території СНД підприємство, яке виробляє два види вагонів (пасажирські і вантажні). 
Комбінат також випускає регіональні дизель-поїзда, швидкісні регіональні поїзди 
локомотивної тяги, запасні частини й візки для вантажних вагонів. Нагадаємо, 
«Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів у лютому. На 
початку березня «Укрзалізниця» надіслала комерційну пропозицію на поставку 100 
пасажирських вагонів КВБЗ, Харківському вагонобудівному заводу, а також зарубіжним 
компаніям. Однак КВБЗ незабаром засумнівався в здатності виконати це замовлення для УЗ 
за 6 місяців. Раніше «Термінал-Захід» подав скаргу в Антимонопольний комітет України 
щодо умов тендеру УЗ на закупівлю пасажирських вагонів. Однак АМКУ відхилив скаргу 
компанії. «Термінал-Захід» у своїй скарзі в АМКУ стверджував, що «Укрзалізниця» 
включила до тендерної документації «штучні фільтри», які обмежують число потенційних 
учасників і нібито прописані під закупівлю вагонів 61-779 (серії модифікації 2018 року). 
Такі вагони виробляє КВБЗ. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами gmk.center 

 
Киевский электровагоноремонтный завод увеличил  

чистый доход от реализации на 62,6% 
25.04.2021 

АО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ), входящее в 
структуру УЗ, в январе-марте 2021 г. увеличило чистый доход от реализации 
на 62,6% по сравнению с тем же периодом 2020 г. – до 130,37 млн грн.  

Согласно обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР 
промежуточному финансовому отчету предприятия, его чистая прибыль за этот период 
сократилась на 21% - до 2,61 млн грн. Завод получил 6,74 млн грн валовой прибыли 
(против 8,11 млн грн за тот же период годом ранее), а от операционной деятельности 
получено 0,17 млн грн прибыли против 4,29 млн грн. По данным завода, в первом квартале 
текущего года он реализовал девять отремонтированных электросекций на 118,5 млн грн, 
одну колесную пару на 1,3 млн грн и 108 электромашин на 8,3 млн грн (за тот же квартал 
2020 года – 5 электросекций на 69 млн грн, 8 колесных пар на 1,5 млн грн и 122 
электромашин на 8,8 млн грн). КЭВРЗ, основанный в 1868 году как мастерские по ремонту 
паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для 
железных дорог Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и 
колесных пар, изготовлении запчастей. Как сообщалось, КЭВРЗ совместно с чешским 
заводом Skoda проводит капитальный ремонт двухэтажных чешских поездов Skoda, первый 
из двух Укрзализныця ожидает получить в конце текущего года. Финансовый отчет КЭВРЗ 
за весь 2020 год в НКЦБФР пока не обнародован, а в январе-сентябре прошлого года завод 
получил чистый убыток 0,23 млн грн против 14,63 млн грн за тот же период 2019 года, 
чистый доход сократился на 5,7% - до 252 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Вагоностроительный завод Тигипко сократил  

продажи в 2,4 раза 
27.04.2021 

АО "Днепровагонмаш", крупное вагоностроительное предприятие 
Украины, контролируемое группой "ТАС", в 2020 г. реализовало 825 
грузовых вагонов, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (1944 единиц). 

Как говорится обнародованной в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку финансовой отчетности, производство вагонов за 2020 год сократилось еще больше 
– в 2,6 раза, до 784 единиц на 957,4 млн грн. Среднереализационная цена вагона составила 
1,22 млн грн. Завод поставил на экспорт 7,3% реализованных вагонов на сумму 73,1 млн 
грн. В числе украинских клиентов – "ТАС-Логистик", "ОТП-Лизинг", "Укртранслизинг". Как 
сообщалось, в 2019 году ДВМ в 2019 году завод реализовал 1944 грузовых вагона (на 16% 
меньше, чем годом ранее) и произвел 2018 вагонов (на 12,7% меньше) на 2,87 млрд грн. 
Согласно отчету, неконсолидированный чистый доход АО "Днепровагонмаш" (без учета 
дочерних компаний) в 2020 году сократился в 2,8 раза – до 1 млрд грн, чистый убыток 
составил 110,92 млн грн против чистой прибыли 413,62 млн грн годом ранее. Доля вагонов 
ДВМ в общем объеме производства грузовых вагонов в Украине составила 26%. 
Характеризуя ситуацию на рынке вагоностроения Украины в 2020 году, в компании 
отмечают продолжающуюся тенденция к сокращению производства вагонов из-за падения 
объемов грузооборота на железнодорожном транспорте, отсутствия тягового состава у 
"Укрзализныци" из-за износа, присутствия подержанных российских вагонов с истекшим 
сроком эксплуатации, увеличения срока оборота вагонов. Как сообщалось, по данным 
Госстата, в Украине за прошлый год выпущен 3241 грузовой вагон (на 70% меньше, чем в 
2019 г.). В отчете также отмечается, что дочернее предприятие АО "ДВМ" – "Стальзавод", 
основным видом продукции которого является стальное литье, из-за снижения спроса в 
прошлом году реализовало 6,4 тыс. тонн продукции – в 2,4 раза меньше, чем в 2019 г., на 
сумму 189,2 млн грн (в том числе 36% на экспорт). Основными покупателями были ДВМ, 
Крюковский вагонзавод, "Метинвесхолдинг", а также белорусские "МАЗ", "БелАЗ", "Фирма 
"Омега". В текущем году завод планирует реализовать 4,5 тыс. тонн стального литья и 4,2 
тыс. тонн стальной дроби. В отчете также сообщается, что входящий в группу торговый 
дом "Днепровагонмаш" (Россия), основная специализация которого – торговля 
автотранспортными средствами, в 2020 году получил 75,74 млн грн выручки, в том числе 
реализовал 41 вагон на 74,8 млн грн. С учетом финпоказателей дочерних и связанных 
компаний консолидированный чистый доход ДВМ в 2020 г. сократился почти втрое к 2019 
г. – до 1,15 млрд грн, чистый убыток совпадает с обнародованным ранее предварительным 
показателем – 165,48 млн горн против чистой прибыли 334,25 млн грн годом ранее. … 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ 
 

 
 

В Киеве появится новый трамвай производства 
черниговского завода «Эталон» 

17.04.2021 

Трамвай «Эталон», появление которого Корпорация анонсировала 
еще в прошлом году, уже проходит ходовые испытания. Тесты проводят на 
полигоне Черниговского автозавода (ЧАЗ). 

Напомним, что этот первый трамвай, на ЧАЗ построили на базе капитально 
отремонтированного трамвая Tatra TR3100. Были выполнены капремонт ходовых тележек 
и полная замена кузова. Теперь у трамвая длина 15900 мм, ширина - 2500 мм, и 1524 мм 
колея. Вместимость - 144 человека, в том числе 31 сидячее место, 3 откидных и 1 место для 
инвалидной коляски. А также - низкий пол, и 4 двери вместо 3-х, для ускорения посадки и 
высадки пассажиров. Причем, двери можно принудительно открывать изнутри и снаружи. 
Вес - 32 тонны. Но самое главное, что по сравнению со старой Tatra, энергоэффективность 
нового трамвая выросла на 40%. Кроме того, такой капремонт, после которого клиент 
получает фактически новый трамвай, обходится втрое дешевле покупки нового трамвая. О 
качестве капремонта говорит то, что в отремонтированном Tatra TR3100 все сварные швы 
проверяли с помощью рентгеноскопии. По информации AUTO-Consulting, сейчас трамвай 
“Эталон” уже прошел тесты на скорость и торможение. А после окончания заводских 
испытаний, он приедет в Киев. По договоренности с “Киевпастрансом”, трамвай “Эталон” 
будут испытывать в реальных условиях на городских маршрутах. 

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

 
У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий  

трамвай виробництва «Південмашу» 
28.04.2021 

У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай «Татра-Юг 
К1-Т306» виробництва «Південмашу». Це один з двадцяти вагонів, які 
згодом курсуватимуть Києвом. 

На випробування він виїжджатиме протягом двох тижнів. Про це повідомляє сайт 
міської ради м. Дніпра, передає Укрінформ. «Виробник звернувся до міської ради, щоб мати 
змогу протестувати тільки-но зроблений трамвай. Хочу зазначити, що департамент 
транспорту придивляється до цієї моделі, бо наразі мерія веде тісні перемовини з 
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), там йдеться про кредит у 70 
мільйонів євро. За ці кошти міська рада планує повністю реконструювати трамвайні шляхи 
– це маршрут № 19, і туди ми плануємо закупити нові трамваї. Ми заздалегідь 
придивляємося до нашого виробника, хоч і є пропозиції від Туреччини, Китаю та декількох 
європейських виробників», – розповів директор департаменту транспорту та транспортної 
інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. Трамвай розроблений у Дніпрі. 
Обладнання моделі – українське: сучасна електроніка, камери відеоспостереження і 
наповнення салону. «Ми радіємо, що змогли вийти з нашим трамваєм на український 
ринок, бо ми цього прагнули. Він низькопідлоговий та має велику місткість – 260 людей. Із 
цієї кількості є 59 місць для сидіння. Маленька родзинка, що у салоні можна підзарядити 
смартфон. А зі стандартних зручностей є сучасна система опалення та окремі кондиціонери 
для водія в кабіні та пасажирів у салоні. Підкреслю, що цей вагон при русі майже 
безшумний», – наголосив заступник генерального директора ТОВ «Татра-Юг» Володимир 
Романюха. Оцінив вагон і водій Максим Рудюк: «По-перше, тут дуже зручна панель 
керування, усе електронне, а також я можу бачити, що коїться в салоні, бо є шість камер 
відеоспостереження, крім того, ще п’ять встановлені і ззовні трамвая. До всього ще й біля 
дзеркал заднього виду є теж відеокамери. Це значно убезпечує як водія, так і пасажирів». 
Подібні дніпровські моделі вже перевозять пасажирів в Олександрії (Єгипет). На відміну від 
українського, єгипетський не низькопідлоговий. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 
 

 
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

В Україні зросло виробництво автомобілів:  
статистика 

12.04.2021 

Березневі результати випуску авто українськими виробниками 
наразі б’ють всі рекорди. За минулий місяць з конвеєра зійшли 722 
транспортні засоби. Про це повідомляє svidok.online 

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, ця цифра є майже у 2,5 раза 
більшою. А також на 43,5% перевершує лютневий показник. В цілому за річними даними 
обсяг випуску легкового транспорту в Україні збільшився майже утричі. Ще рік тому 
основною рушійною силою українського автопрому в цьому сегменті було підприємство 
«Єврокар». А от у 2020 році до нього приєднався ще й Запорізький автомобільний завод, що 
у вересні відновив випуск легковиків. Щодо комерційного транспорту, то у березні, як і у 
минулому році, було виготовлено лише два авто. Виготовив їх завод “Черкаський автобус”. 
Про темпи випуску машин автопідприємством АвтоКрАЗ на жаль нічого не відомо, адже 
його виробнича інформація не оприлюднюється ще з 2016 року. В цілому ж за перші три 
місяці 2021 року в Україні з конвеєра зійшли 1829 автівки, перевершивши результат 
минулого року аж на 34%. З цієї кількості 1690 екземпляри – легкові автомобілі, 6 штук — 
комерційний транспорт, та 133 автобуси. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами svidok.online 
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Украина ввела спецпошлину на импорт автобусов  
и грузовиков из Беларуси 

22.04.2021 

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 
Украины установила факты дискриминационных и недружественных 
действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий 
автомобилестроения. 

 Межведомственная комиссия по международной торговле применила адекватные 
меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и 
спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. "Специальная 
пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь 
дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – сказано в 
сообщении Комиссии в газете "Урядовый курьер". Согласно ему, решение МКМТ о введении 
спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации. В сообщении уточняется, 
что по результатам рассмотрения поданных Министерством развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства Украины материалов установлено, что правительством 
Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины 
колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий 
участия в госзакупках, в результате чего усложняется доступ продукции украинских 
предприятий на рынок Беларуси. "Такие действия Республики Беларусь противоречат 
статьям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи 
Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о 
свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и 
недружественными", – отмечается в сообщении. Специальная пошлина вводится в 
отношении импорта в Украину новых автобусов, грузовых авто полной массой от 5 до 10 
тонн, а также ряд спецавтомобилей: грузовые авто для аварийного ремонта, автокраны, 
уборочные авто для дорог, поливомоечные машины, автомобили-мастерские, 
автогидроподъемники. По данным Таможенной службы, в 2020 году по общему коду 8702 
(моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включая водителя) в 
Украину ввезены из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) при полном 
отсутствии экспорта. Грузовики полной массой 5-20 тонн из Беларуси были ввезены на 
$10,4 млн, свыше 20 тонн - на $34,13 млн (экспорт отсутствовал), спецавтомобилей – на 
$9,76 млн. Как сообщалось, ранее власти Львова отказались покупать 100 автобусов у 
белорусской компании "Минский автомобильный завод" (МАЗ"), которая победила в 
тендере на поставку общественного транспорта за средства кредита Европейского 
инвестиционного банка и призвали провести повторный тендер. В октябре 2020 года мэр 
Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов 
МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не 
поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения 
отечественных производителей. В Украине большие дизельные автобусы выпускают 
корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон". 

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

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ  

 

Понад 1 мільярд гривень податків сплатили за п’ять років  
виробничі підприємства корпорації «БОГДАН» 

23.04.2021 

Виробничі підприємства корпорації «Богдан» протягом 2015-2020 
років спрямували до бюджетів та соціальних фондів всіх рівнів 1, 025 млрд 
грн. у вигляді податків та зборів.  

При цьому найбільшу частину зі сплачених податків – близько 636 млн. грн. 
становив ПДВ. В корпорації відзначили, що у 2015-2020 рр. на виробничих підприємствах 
«Богдан» були працевлаштовані понад 1000 працівників, а фонд оплати праці за цей період 
становив близько 707 млн. грн. У цей період «Богдан» був одним з найбільших виробників 
автотранспортних засобів всіх типів. Загальні інвестиції в розвиток сучасних автозаводів у 
Луцьку та Черкасах перевищили $450 млн. Основні зусилля корпорація зосереджувала на 
виготовленні сучасного громадського транспорту. У 2015-2020 роках автозавод у Луцьку 
виготовив та передав замовникам 491 автобус та 342 тролейбуси. Зараз триває процес 
реалізації контрактів на поставку сучасних комфортабельних тролейбусів до обласних 
центрів у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за 
рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського 
інвестиційного банку. Понад 1300 військових автомобілів різних класів та модифікацій 
виробництва «Богдан», що були випущені у 2015-2019 роках, зараз експлуатуються у 
військах. При цьому слід зауважити, що переважна кількість цієї техніки виконує завдання 
в районах проведення ООС. Військові автомобілі «Богдан» перебувають у лавах усіх видів та 
родів військ. Основні їхні функції – підвезення озброєння, техніки та боєприпасів, логістика 
продовольчого та речового постачання. На сьогоднішній день відсутність автомобільної 
техніки у Державному оборонному замовленні 2020 і 2021 років та перманентне політично 
вмотивоване переслідування підприємства з боку держави призвело зупинки виробництва 
військової техніки та безпрецедентного скорочення працівників підприємства у Черкасах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Корпорації "Богдан" 

 
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ 
 АВТОМОБІЛІ.  

Украинский автопром 2021: какие машины  
у нас производят 

18.04.2021 

Сектор производства легковых автомобилей в Украине несколько 
«подбит», однако явление это все же существует. Более того, в 2020-м завод 
ЗАЗ вернулся с целой линейкой моделей.  

Но предприятие в Запорожье – не единственная площадка в Украине, где в 2021 году 
собирают автомобили. Skoda в Украине: чешский автопроизводитель на заводе Еврокар в 
Соломоново на западе Украины собирает несколько моделей. Самая доступная – Skoda 
Fabia. Производит Еврокар и машины наиболее популярного формата – кроссоверы. Речь 
идет о Skoda Kodiaq и компактном Karoq. Также с конвейера завода сходит флагман 
чешского бренда Skoda Superb. Это самый дорогой автомобиль компании, который можно 
купить в Украине. Кстати, новый Суперб и следующий Volkswagen Passat, как и прежде, 
технически будут унифицированы. Однако теперь разработку обеих моделей доверили 
чехам. Какие авто производит ЗАЗ? Запорожское предприятие методом крупноузловой 
сборки производит купеобразный компактный кроссовер Renault Arkana. Машинокомплек-
ты поступают с московского завода Рено. ЗАЗ также собирает модели Lada, при этом 
ассортимент машин очень широкий. В него входят ультрабюджетная Лада Гранта, Vesta, 
хэтчбек Lada Xray (который некоторые почему-то называют кроссовером), универсал 
Ларгус (построен на базе первого поколения Renault Logan) и внедорожник Niva (тот, что 
раньше был Chevrolet). С недавних пор на предприятии организована сборка двух моделей 
Kia – бюджетного седана Киа Рио и городского кроссовера на его базе Kia Rio X. Не так давно 
авто претерпели рестайлинг, именно в таком виде они отправились на конвейер ЗАЗа. 

Читать полностью >>>                                                                                      © Станислав Сидилев 
По материалам autocentre.ua 
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Чернігівські комунальник докупили чотири  
тролейбуси «Еталон» 

19.04.2021 

Комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» за 
результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Еталон-Лізинг» про закупівлю 
нових тролейбусів на 19,78 мільйонів гривень.  

За умовами контракту до 16 травня поставлять чотири низькопідлогові тролейбуси 
Еталон Т121 виробництва ТОВ «Базтехсервіс» із двигуном від ДП «Завод «Електроважмаш» 
по 4,95 млн кожен, повідомляє видання «Наші гроші». Тролейбуси на 105 осіб мають 31 
сидяче місце, автономний хід на 1 км, відеонагляд із 2 камерами в салоні, відеореєстратор, 
кондиціонер водія, пандус і місце для візка. У 2018–2019 рр. Чернігів замовляв у «Еталон-
Лізингу» такі самі тролейбуси Еталон Т12110 дещо дорожче – по 4,96 мільйонів. Фірма 
«Senso Dynamics Llc» (США) скаржилась замовнику на вимогу поставки протягом 45 днів 
після укладення угоди. На її думку, це означало, що він готовий взяти транспортні засоби з 
непроданих запасів. Вона просила 90 або 120 днів на виробництво та 45 днів на доставку, 
якщо він хоче нові тролейбуси. Замовник відмовився, сказавши, що на тендер можна 
пропонувати готові тролейбуси, виготовлені не раніше 2019 року. Фірма заявила, що 2019 
рік – це не новий товар, до того ж ніхто не виготовляє таку продукцію на склад. Єдиним 
конкурентом із тролейбусами Богдан Т70117 було ТОВ «Бас Мотор» директора Олега 
Міщенка з Фастова. «Еталон-Лізинг» належить ТОВ «Бодмін-Україна» і ТОВ «Київська 
правова група». У свою чергу засновниками «Бодмін-Україна» є компанія «Bodmin AG» 
швейцарця Петера Швотцера, ТОВ «Логістичний центр І «Еталон» і ТОВ «Кирайн». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами dozorro.org 

 
Корпорация "Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию  

по итогам тендера 2020 года 
24.04.2021 

Корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией Tram For 
Envi поставит шесть новых троллейбусов с автономным ходом для 
транспортной компании г. Йиглава (Чехия) по итогам тендера, в котором 
консорциум был признан победителем почти год назад, сообщается на 
странице корпорации в Facebook в субботу со ссылкой на чешские СМИ. 

"Украинскому производителю впервые удалось проникнуть на рынок Чехии с 
новыми троллейбусами. Подписание контракта следует из данных в реестре договоров. 
Контракт был подписан почти через год после того, как транспортная компания "Йиглава" 
объявила ассоциацию победителем. Покупка будет финансироваться на счет европейской 
субсидии", - цитирует "Богдан" чешское издание Zdopravy.cz. Согласно контракту, 
троллейбусы Bogdan T70120 должны быть адаптированы к требованиям чешского рынка, в 
частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией 
Cegelec. Срок поставки - 14 месяцев. Чешское издание отмечает, что до этого в течение 
многих лет только Skoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а 
приход других производителей начал приводить к существенному снижению цен. Как 
сообщалось, в мае 2020 года чешско-украинский консорциум был признан победителем 
тендера на поставку троллейбусов для транспортной компании г. Йиглава, в котором он 
конкурировал с Skoda Electric. Консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских 
крон (тогда около EUR2,64 млн - ИФ) или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) 
при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн). В то же Skoda Electric 
предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн) или почти 13,7 млн крон за троллейбус.  

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Завод спецтехники «Техкомплект» наращивает  
объемы поставок 

13.04.2021 

Несмотря на карантинные ограничения, введенные в ряде областей 
Украины в связи с пандемией коронавируса, рынок спецтехники не стоит на 
месте. Об этом пишет autocentre.ua 

И тому наглядное подтверждение Завод спецтехники «Техкомплект», который в это 
непростое для бизнеса время сумел реализовать внушительное количество 
автогидроподъемников, самосвалов, автотопливозаправщиков, аварийно-спасательных  
машин, карет скорой помощи и других специализированных автомобилей. Если говорить о 
конкретных поставках, то в первую очередь отметим КП «Киевгорсвет», которое закупило 
девять единиц автогидроподъемников итальянской марки Comet. Среди них восемь 18-
метровых и одна с высотой подъема 14 м. Все автовышки оснащены корзинами 
грузоподъемностью 250 кг. В качестве шасси использованы автомобили IVECO Daily 
60C15D с двухрядными кабинами, которые поставлены компанией АМАКО. Сегодня в 
«Киевгорсвете» насчитывается 75 спецавтомобилей, 47 из которых работают уже более 14 
лет. Среди них есть ГАЗоны и ЗИЛы, выпущенные еще в конце 80-х, которые не только 
требуютпостоянного ремонта, но еще и расходуют порядка 40 л топлива на 100 км. 
Отметим, что новые автогидроподъемники Comet на шасси IVECO Daily потребляют почти 
втрое меньше – 14 л на «сотню». Вот почему к 2023 году это коммунальное предприятие 
обязалось обновить львиную часть своего автопарка. Еще один из поставленных 18-
метровых автогидроподъемников ушел в адрес тернопольского КП «Горсвет». ... 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
Борги «АвтоКрАЗу» продадуть з  

дисконтом у 97% 
14.04.2021 

Фонд гарантування вкладів знову виставив на електронний аукціон 
борги групи “АвтоКрАЗ” з дисконтом 97%. Йдеться про активи фінустанов 
“Дельта банк” та “Фінанси та кредит”, які перебувають на стадії ліквідації. 

За інформацією пресслужби Фонду, торги заплановані на 11 травня в електронній 
системі Prozorro.Продажі. Активи неодноразово виставляли на продаж, але їх ніхто так і не 
придбав. Початкова ціна лота – 332,3 млн грн. Відомо, що до пулу потрапили 9-ть кредитів 
юросіб, у заставі за якими – кілька майнових комплексів площею понад 511 тисяч 
квадратних метрів на Полтавщині. У числі активів – завод із виробництва великовантажних 
автомобілів та завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для транспортних 
засобів. Загальна заборгованість за активами у складі пулу – 10,6 мільярдів гривень. 
Йдеться про борг групи “АвтоКрАЗ” Костянтина Жеваго. Нагадаємо, що перші електронні 
торги газом з підземних сховищ провели в Україні. Відомо, що продавала паливо компанія 
Укртрансгаз – як оператор газосховищ України. Електронною платформою для торгів стала 
Українська енергетична біржа. Також ми писали, що Фонд держмайна не зміг продати з 
другої спроби Ірпінський виправний центр №132 в Київській області. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами fbc.ua 

 
В Украине построили пожарную автоцистерну  

в интересном оформлении 
18.04.2021 

Известный отечественный производитель пожарных автомобилей – 
компания «Титал» разработала и произвела для волынских спасателей новую 
модель – АЦ-3-30. Машина изготовлена за средства сотрудничества с 
Европейской Унией. 

В основе автоцистерны лежит шасси Isuzu NQR-90, оснащенной турбодизелем 
мощностью 190 л.с. Полная масса не превышает 9500 кг. Экипаж 1+6 чел. Часть боевого 
расчета сидит в отдельном отсеке, установленном позади стандартной кабины. В 
оснащение входит автономный отопитель Webasto. В спецнадстройке смонтированы две 
полипропиленовые цистерны: одна на 3000 л – для воды, другая на 300 л – для 
пенообразователя. В кормовом отсеке находится насос производительностью 30 л сек. 
Привлекают внимание роллеты, окрашенные в чёрный, а не белый цвет. Автоцистерна 
имеет габаритную длину 6800 мм, ширину 2300 мм и высоту 2800 мм. Отметим, что совсем 
недавно львовские спасатели получили партию автомобилей первой помощи АПД-0,5 
«Дельфин», построенных компанией «Титал» на шасси Peugeot Boxer. 

Читать полностью >>> 
По материалам autocentre.ua 

 
Метинвест закупил крупную партию  

вахтовок на шасси Renault 
22.04.2021 

Для работы в карьерах и цехах Северного, Ингулецкого и Центрального 
ГОКов Кривого Рога поступило 14 единиц спецтехники. На приобретение 
автомобилей компания Метинвест направила около 50 млн гривен. 

Новые вахтовые машины собраны на внедорожном шасси Renault с дизельными 
двигателями мощностью 270 лошадиных сил. Это первые автомобили такого типа, 
разработанные для тяжелых условий эксплуатации на карьерных дорогах. Для комфорта 
пассажиров в кузове-фургоне установлены 22 комфортабельных кресла с ремнями 
безопасности и натяжителями. Оптимальные условия в салоне в любую погоду создаст 
климат-контроль. В холодное время года тепло будут обеспечивать автономный 
дизельный обогреватель и центральный обогрев. Для удобства кабина водителя и фургон 
оборудованы переговорным устройством, которое позволяет держать связь с пассажирами. 
В салоне автомобиля установлен шкаф для спецодежды и инструментов. А для того, чтобы 
своевременно узнавать последние новости компании и предприятия в салоне установлена 
компьютерная техника и монитор. По словам водителей, вахтовые автомобили удобны в 
эксплуатации – антивибрационное кресло, автоматические стеклоподъемники, 
регулировка зеркал. Большое внимание уделено и безопасности водителя и пассажиров. 
При спуске в карьер предусмотрен горный тормоз. Встроенная замедляющая система 
позволяет двигаться с малой скоростью. Также на спусках и подъемах регулируется 
движение фар. Кроме того, они надежно защищены решетками от попадания камней. Для 
непредвиденных ситуаций предусмотрен запасной выход. Чтобы ориентироваться в 
темное время суток над дверью салона смонтированы светодиодные лампы. Отметим, что 
компания Метинвест продолжает реализацию проекта по обновлению спецтехники для 
перевозки работников в карьеры и цеха. За пять лет, начиная с 2019 года, на комбинаты 
планируется приобрести 53 современных автомобиля. Кроме того, в Глееватский карьер 
ЦГОК приехали два новых самосвала БелАЗ. 130-тонники будут работать в горно-
транспортном цехе №1. В цехе технологического автотранспорта ИнГОКа обновляют два 
большегруза – БелАЗ-75131 и САТ-785С. 

Читать полностью >>> 
По материалам autoconsulting.com.ua 
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Производители элеваторного оборудования KMZ Industries  
и Variant Agro Build объявили о слиянии 

29.04.2021 

KMZ Industries и компания Variant Agro Build подписали соглашение о 
слиянии элеваторного направления компании ООО "Вариант Агро Строй" с 
АО "Карловский машиностроительный завод". 

Согласно пресс-релизу Dragon Capital, договором предусмотрен переход всех активов 
элеваторного направления Variant Agro Build к KMZ Industries, завершение процесса 
слияния ожидается до конца 2021 года. Стоимость сделки не разглашается. Объединенная 
компания будет функционировать от имени АО "Карловский машиностроительный завод", 
80% акций которого будут принадлежать Dragon Capital (до слияния владела 100% акций) 
и 20% - семье Шуфани (до слияния контролировали 100% Variant Agro Build). Согласно 
сообщению, производственные мощности объединенной компании позволят 
изготавливать оборудование для 2 млн тонн хранения в год, а совокупный объем 
реализации двух бизнесов в этом году может достичь 1 млрд грн. "Это объединение лучших 
на рынке команд и продуктов. В результате слияния флагманов рынка объединенная 
компания станет крупнейшим украинским производителем по объему и возможностями 
производства, технологической экспертизе и продуктовой линейке. Мы ожидаем, что это 
соглашение позволит реализовать в полной мере положительный синергетический эффект 
от объединения", - цитируется в сообщении управляющий директор направления прямых 
инвестиций Dragon Capital Андрей Носок. "Украинский элеваторный рынок получил 
мощный толчок для дальнейшего развития. Мы видим огромные возможности в 
объединении усилий с KMZ Industries и с большим оптимизмом смотрим на развитие 
совместного бизнеса", - комментирует сделку совладелец Variant Agro Build Даниил 
Шуфани. KMZ Industries (ЧАО "Карловский машзавод") - лидирующий поставщик 
комплексных решений для отрасли хранения и обработки зерна. Компания является 
крупнейшим производителем элеваторного оборудования в Украине и производит силосы, 
зерносушилки, транспортное оборудование и сепараторы. Компания успешно реализовала 
более 5000 объектов. Производственные мощности компании находятся в г. Карловка 
Полтавской области. VARIANT AGRO BUILD (ООО "Вариант Агро Строй") входит в 
украинскую производственную группу "Вариант" из одиннадцати предприятий, которые 
занимаются обработкой металла и изготовлением оборудования для его обработки. 
Элеваторное направление компании занимает одно из лидирующих рыночных позиций в 
Украине. Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает 
в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр 
инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. 
Компания основана в 2000 году и имеет многолетний успешный опыт прямых инвестиций 
в Украину. Главой группы является Томаш Фиала. 

Читать полностью >>> 
По материалам interfax.com.ua 
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Уряд зробив черговий крок до затвердження Стратегії розвитку 
оборонно-промислового комплексу України 

14.04.2021 

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні схвалив проєкт 
Указу Президента України, яким затверджується Стратегія розвитку 
оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. 

«Проєктом акта передбачено пріоритетні напрями державної військово-промислової 
політики, цілі реформи вітчизняної оборонної промисловості та очікувані результати їх 
досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів», – повідомив 
Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег 
Уруський  на своїй сторінці у Facebook. За словами Олега Уруського, Стратегія розвитку ОПК 
розроблена на виконання Закону України «Про національну безпеку України» та рішення 
РНБО від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». «Очікується, 
що в найближчий перспективі Стратегія розвитку ОПК буде розглянута та схвалена на 
засіданні РНБО України», – підсумував Віце-прем'єр-міністр України. 

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

 
НАБУ уличило бывших топ-менеджеров "Укринмаша"  

в растрате 3,5 миллиона гривен 
22.04.2021 

Детективы НАБУ по процессуального руководства САП уведомили 
бывших руководителей и должностных лиц ГП "Укринмаш", входящего в 
состав ГК "Укроборонпром", о подозрении в растрате более 140 тыс. евро. 

В частности, речь идет о гендиректоре "Укринмаша", и.о. гендиректора 
"Укринмаша", который сейчас является советником на общественных началах вице-
премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, 
заместителе гендиректора "Укринмаша", сейчас – один из руководителей госпредприятия 
"Укроборонсервис". Также подозрение выдвинуто действующим начальнику одного из 
департаментов и начальникам двух отделов контрактов "Укринмаша", директору частной 
компании и ее конечному выгодоприобретателю. Решается вопрос об избрании 
подозреваемым меры пресечения. Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов 
руководство "Укринмаша" организовало поставки за рубеж продукции, производимой на 
других предприятиях "Укроборонпрома", с участием частной компании, конечным 
выгодоприобретателем которой было лицо, которое имело дружеские отношения с одним 
из топ-менеджеров госпредприятия. "Укринмаш" заключил с этой компанией агентское 
соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что та получала от 
"Укринмаша" средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги 
фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии 
должностных лиц "Укринмаша". В целом следствие установило, что в течение 2014-2015 
годов "Укроборонпром" незаконно перечислил частной компании более 140 тыс. евро, что 
по курсу НБУ составляет почти 3,49 млн грн. Расследование приведенных фактов НАБУ и 
САП начали весной 2018 года по собственным наработками. Действующее руководство 
"Укроборонпрома" сотрудничает со следствием и способствует установлению всех 
обстоятельств совершения преступления. Согласно части первой статьи 62 Конституции 
Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть 
подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и 
установлена ??обвинительным приговором суда. 

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

 
ГБР провело обыски на предприятиях  

Порошенко и Гладковского 
29.04.2021 

Государственное бюро расследований провело обыски на ЧАО "Завод 
"Кузня на Рыбальском" и подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". Об этом 
сообщает портал biz.censor.net 

Как сообщает пресс-служба ГБР, следственные действия проводились в рамках 
уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны военной техники, 
оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам. По данным 
следствия, данные предприятия в течение 2015-19 годов заключили с Минобороны 
контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и услуг по 
обслуживанию агрегатов военных кораблей. В частности, речь идет о закупке более 300 
медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной 
проходимости "Богдан (МАЗ) 63172", а также о проведении ремонтно-модернизационных 
работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупке малых бронированных артиллерийских 
катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и других. "В ходе досудебного следствия изучаются 
обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства 
обороны, которое связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг и 
поставки в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не 
соответствующей требованиям государственных стандартов", – сказано в сообщении ГБР. В 
ведомстве уточнили, что обыски на предприятиях были связаны с предоставлением 
субъектами хозяйствования необходимой документации. В свою очередь в пресс-службе 
завода "Кузня на Рыбальском" назвали проведение обысков давлением на предприятия с 
целью доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных 
обязательств перед украинской армией. "ГБР уже не один год терроризирует завод, и 
хорошо знает, что не было ни одного случая, когда "Кузня" не предоставила бы имеющиеся 
документы по их требованию. Следовательно, никакой юридической необходимости в 
обыске не было", – сказано в заявлении. В компании подчеркивают, что при проведении 
обысков следователи вышли за границу постановления суда и незаконно изымали 
документы, которые не были определены решением судьи в рамках уголовного дела 
против должностных лиц Министерства обороны о закупке трех бронированных десантно-
штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин". "Эти катера – пилотные проекты, 
поэтому изменения в тактико-техническое задание на их изготовление является в таком 
случае является естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае 
Министерство обороны, а завод – обязан учитывать", – заявляют на предприятии, отмечая, 
что эти катера стоят вдвое дешевле зарубежных аналогов, а их готовность составляет 
около 90%. Напомним, до середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом 
в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ 
"Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были 
сконцентрированы активы президента. Вторым по величине акционером с пакетом в 
20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного 
депутата Игоря Кононенко. В сентябре 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о 
предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные 
инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins 
Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Стоимость 73,96% акций ЧАО 
"Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" 
Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко 
от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн. … 

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

 АВТО & БРОНЕТЕХНІКА 

 
Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ  

п'ять модернізованих танків 
07.04.20021 

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ), 
яке входить до складу "Укроборонпрому", передало українським військовим 
п'ять модернізованих танків Т-64 і Т-72. 

Зазначається, що роботи виконано з випередженням графіка і в умовах обмеженого 
фінансування. "Танки укомплектовано сучасними системами управління вогнем, 
внутрішнього і зовнішнього зв’язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, 
камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом", - 
повідомляють у концерні. Там уточнюють, що це вже друге передання військової техніки 
ЛБТЗ до Міністерства оборони України у поточному році. Перша партія налічувала понад 
десять модернізованих бойових машин. "У першому кварталі завод перевиконав 
виробничий план на понад 20 млн грн у грошовому еквіваленті", - зазначив директор ЛБТЗ 
Віктор Андрощук. В "Укроборонпромі" нагадують, що Львівський бронетанковий завод 
виробляє і ремонтує військову техніку, зокрема броньовані пожежні ГПМ-72 та ГПМ-54, 
броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Лев" і "Зубр" й тактичну броньовану колісну 
машину "Дозор-Б". Підприємство також здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків 
Т-72, Т-64 і низки спеціальних інженерних машин. 

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

 
Без российских деталей: в Харькове создадут 

бронетанковый холдинг 
19.04.2021 

В Харькове, на базе завода имени Малышева, создадут бронетанковый 
холдинг, который будет производить вооружение без российских 
комплектующих. Об этом сообщает 24 канал, посетив предприятие. 

По плану "Укроборонпрома", на заводе могут начать изготавливать танки и 
комплексы по типу "Кедра", "Краба" и "Бастиона". Основой для холдинга должен послужить 
завод имени Малышева, который сейчас проходит процедуру банкротства. Ныне ситуация 
на одном из крупнейших оборонных предприятий тяжелая. Завод имеет задолженности по 
зарплате и другие долги на сумму 1,8 млрд гривен. Но завод не прекращает работу. "Мы 
готовы к серийному производству этих корпусов. БТР-3 и БТР-4 есть в нашей армии, сейчас 
есть заказы. В 2021 г. мы с конструкторским бюро имени Морозова будет производить их", - 
заявил гендиректор завода им. Малышева Василий Крилас. На данный момент мощности 
предприятия позволяет производить 800-900 танков ежегодно. Но на данный момент 
предприятие лишь ремонтирует и модернизирует ряд танков, не производя новые. "Кедр" 
или Объект 476 - разработка перспективного танка от Харьковского конструкторского 
бюро Морозова. Работы велись с 1975 по 1979 годы. Танк по своей сути являлся развитием 
Т-64Б, но с более мощным двигателем, новой башней и усиленной броней. Было 
изготовлено три опытных образца, но в серию разработка так и не пошла. "Краб" - опытно-
конструкторская работа по модернизации танков Т-64Б и Т-64БВ. Она направлена на 
установку более мощного двигателя на 1200 л.с. и улучшение ряда характеристик. 
Планируется также установка новых прицелов, которые позволят вести огонь в любое 
время суток. Первый опытный образец должен быть в конце 2021 или начале 2022 года. Об 
этом сообщает Defense Express. "Бастион" — проект модернизации танка БМ "Оплот", 
который должен избавиться от российских деталей и получить более качественные 
составные части разных систем. Подробностей о каких-либо других изменениях нет, 
проводится опытно-конструкторская работа. Первый образец должен выйти в 2023 году. ... 

Читать полностью >>> 
По материалам focus.ua 

 
Завод им. Малышева закончил 2019 с убытками  

в 420 млн. грн. - директор 
21.04.2021  

Харьковский «Завод им. Малышева» закончил 2019 год с убытками в 
сумме 420 млн грн из-за чрезмерных расходов. Об этом в интервью 
Укринформу рассказал генеральный директор предприятия Василий 
Крылас, который возглавил завод в январе 2020-го. 

По его словам, анализ контрактов, которые уже были просроченными на время его 
прихода на предприятие, показал, что по некоторым договорам работы вообще не 
начинались, по другим начинались, но готовой продукции практически не было. При этом 
до 80% средств уже было получено от заказчиков. В 2020 г. предприятие работало в рамках 
оставшихся 20%. «То есть было так, что мы получали в месяц 50-60 млн грн, а продукции 
надо отдать 100-120 млн. И до конца 2020 г. мы вышли из этой «истории», закрыли эти 400 
млн продукцией. Даже кредиторскую задолженность удалось уменьшить на 80 млн», - 
сказал Крылас. Директор добавил, что предприятие принимало все возможные новые 
контракты, чтобы «вытянуть». «Например, с Житомирским бронетанковым заводом 
подписали контракт на поставку 25 комплектов гусениц. За свои оборотные средства нам 
удалось выполнить контракт на ремонт по техническому состоянию танков «Булат». Я 
подчеркиваю, что за свои, потому что Министерство обороны, согласно законодательству, 
не может авансировать предприятия, которые уже имеют перед ним задолженность», - 
пояснил руководитель. После завершения года работы на предприятии сравнили суммы, 
которые поступали на счета в 2019 и 2020 годах, и на сколько миллионов гривень было 
произведено продукции в эти годы. «И что мы увидели? В 2019-м, чтобы изготовить 
продукции на 1 млн грн - тратили 1,3 млн. Можно было так работать? Да, и премии платить. 
А в прошлом году мы товар на миллион делали за 660 тысяч! И, возвращаясь к вопросу, 
куда делись деньги? Были потрачены. Вот так жили, так вели деятельность. Поэтому был 
убыток за 2019 - минус 420 млн», - сказал Крылас. Относительно влияния на деятельность 
COVID-19 директор отметил, что оно было очень ощутимым, ведь контракты 
предусматривают, что продукция принимается инспекцией заказчика на территории 
предприятия. Из-за перекрытых границ продукция накапливалась на складе, и денег за нее 
завод не получал. В феврале 2021 года около 30 инспекторов от заказчиков работали на 
предприятии одновременно. И в марте было отгружено продукции более чем на 470 млн 
грн. Крылас отметил, что в первой половине мая завод получит авансирование под новые 
контракты, которое позволит войти и в ритм стабильной работы, погасить зарплатную 
задолженность, на длительный период обеспечить зарплатный фонд и выполнить 
обязательства перед поставщиками. В этом году по сравнению с предыдущим на 
предприятии планируют увеличить количество производимой продукции на 30% и более 
чем вдвое ее реализацию. Как сообщалось, «Завод имени В. А. Малышева» - государственное 
предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой 
бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 
420 млн грн), общая кредиторская задолженность, которая накапливалась последние 9 лет, 
на 1 января составляла 1,8 млрд грн. Работникам предприятие задолжало около 60 млн грн 
- это 50% зарплаты за февраль и полная за март. По данным Укроборонпрома, с июня 2021 
года предприятие благодаря новым контрактам выйдет на стабильную работу и 
своевременные выплаты, поэтому впервые за десятилетие должно закончить год с 
прибылью, пока в 5 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
 

«Південмаш» замовив у запорізької фірми сталь  
для ракети «Антарес» на 74 мільйони 

12.04.2021 

ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» 30 
березня уклало угоду з ПП «Лірен» про постачання металу на 74,38 млн грн. 
Про це повідомляється у системі «Прозорро». 

До кінця 2025 року на умовах EXW в Запоріжжі поставлять орієнтовно 304 т сталі. 
Марка та ціна за тонну в звіті про укладення договору не оприлюднені. Товар 
поставлятимуть протягом півроку після оплати. Сталь потрібна для програми «Taurus II» та 
інших. Нагадаємо, «Taurus II» – це стара назва ракети-носія «Antares» , головним 
розробником якої є американська компанія «Northrop Grumman Innovation System» 
(колишня «Orbital Sciences Corporation»). Ракета призначена для доставки вантажів на 
Міжнародну космічну станцію. Завод «Південмаш» виготовляє основну конструкцію першої 
ступені ракети. Запорізькою «Лірен» володіє та керує Максим Саричев. Його дружина Ерна 
Сорокіна-Саричева раніше була начальницею Відділу перевірок фінансових операцій 
Управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області. Максим Саричев також володіє 
запорізьким ТОВ «Стимул і М, Лтд» із Володимиром Усачовим, який колись був підписантом 
«Лірен». У 2016 році «Південмаш» уклав із «Лірен» дві угоди щодо сталі на суму 44,60 млн 
грн. Завод «Південмаш» на чолі із Сергієм Войтом входить до сфери управління Державного 
космічного агентства України (ДКАУ), котре віднедавна очолює Володимир Тафтай. Це 
колишній віцепрезидент із корпоративного управління ДП «Антонов», ексначальник 
Управління координації космічної діяльності Департаменту стратегічного розвитку 
сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку, а також виходець із «Південмашу». 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
Уруський назвав пріоритети державної  

космічної програми 
12.04.2021 

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно змінювати 
підхід до фінансування космічної галузі в Україні. Про це він сказав на 
нараді з питань розвитку космічної галузі України. 

Зеленський зауважив, що наразі постала низка важливих питань, на які потрібно 
дати відповіді. Зокрема, чому не ухвалена Державна космічна програма та чому виникають 
проблеми з фінансуванням стратегічно важливих проєктів, таких як космічна система «Січ-
2-1». «Уряд нещодавно ухвалив постанову, яка вирішить ці питання. Але загалом підхід до 
фінансування космічної галузі треба змінювати», – сказав Президент. Водночас міністр з 
питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський поінформував, що попередня 
космічна програма закінчилася у 2017-му й у січні цього року уряд ухвалив концепцію 
загальнодержавної науково-технічної космічної програми. За його словами, нині Державна 
космічна програма розроблена та скерована на погодження до відповідних відомств і 
міністерств. Уруський розраховує, що найближчим часом процес погодження завершиться і 
програма буде затверджена урядом та спрямована до Верховної Ради. Щодо пріоритетів 
віцепрем'єр-міністр зазначив, що до програми, серед іншого, включено проєкти зі 
створення системи дистанційного зондування Землі з високим розрізненням, розробки 
місячного модуля, низка наукових програм. Він додав, що багато проєктів пропонується 
розвивати за рахунок державно-приватного партнерства. Урядовець також наголосив на 
необхідності збільшення фінансування галузі й запропонував включити це питання під час 
розгляду змін до бюджету на поточний рік. Крім того, він нагадав, що стосовно запуску 
космічного апарату «Січ-2-1» уряд ухвалив постанову, яка розблокувала його фінансування 
і дасть змогу завершити роботи в поточному році й у подальшому здійснити запуск 
космічного апарата, чого Україна не робила останні 10 років. Своєю чергою перший 
віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін відзначив високий 
рівень співпраці зі США в аерокосмічній галузі. «Ми вийшли з американцями на такий 
рівень співпраці, якого ніколи не було. Вони ніколи нікому не довіряли робити перший 
ступінь ракетоносія. Це визнання наших технологічних і технічних можливостей», – 
підкреслив він. Разом з тим Горбулін наголосив на необхідності надолуження тих втрат, які 
сталися в галузі впродовж останніх 10 років з низки причин. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Італійська компанія купує 10 додаткових українських двигунів  

для європейської ракети-носія Vega 
30.04.2021 

КБ «Південне», завод ім. О. М. Макарова та компанія AVIO S.p.A 
досягли домовленості про додаткове постачання 10 двигунів українського 
виробництва для ракети-носія “Vega” на загальну суму у майже €6 млн.  

Італійська сторона підтвердила готовність до розширення співпраці 28 квітня цього 
року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав цю домовленість, досягнуту 
спільними зусиллями представників української ракетно-космічної галузі та МЗС України.  
«Розширення участі в європейській програмі Vega свідчить про надійність та 
конкурентність інженерних розробок української ракето-космічної галузі. Якісний 
високотехнологічний експорт розвиває українську економіку, забезпечує замовлення для 
підприємств, робочі місця для українських спеціалістів. Супроводження таких контрактів 
входить до топ-пріоритетів МЗС, і зусилля українських дипломатів в Італії відіграли 
важливу роль у досягненні цієї домовленості», – заявив він. Головний економіст ДП «ВО 
«Південний машинобудівний завод» Дмитро Нікон пояснив: «Чинний контракт містить 
опцію, яка передбачає виготовлення додаткових 10 установок. Дякуємо українським 
дипломатам, які тримали справу під контролем, неодноразово контактували як з 
керівництвом компанії, так і з  представниками Італійського космічного агентства, що  
призвело до позитивного результату». «Співпраця із компанією AVIO S.p.A. – це наглядний 
приклад інтеграції української ракетно-космічної промисловості у європейські космічні 
програми.   Зі свого боку, ми робимо усе можливе для розвитку і розширення українсько-
італійського співробітництва у сфері космічних технологій, і будемо вдячні нашим 
дипломатам за подальшу підтримку», – наголосив Головний конструктор КБ рідинних 
ракетних двигунів ДП «КБ «Південне» Олександр Прокопчук. Чинний контракт на 
постачання 11 блоків маршового двигуна (БМД) розрахований до 2023 року. Сім блоків вже 
поставлено за ним, один буде відвантажено замовнику найближчим часом, ще три 
знаходяться в процесі виробництва.  Довідково: Ракета-носій легкого класу Vega є спільним 
проєктом Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. ДП 
«КБ «Південне» та ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» співпрацюють із 
італійською компанією AVIO S.p.A. за програмою Vega з 2004 року. Усього за роки 
співробітництва було виготовлено та вже поставлено компанії AVIO S.p.A. понад 20 блоків 
маршового двигуна, останні з яких – на початку 2021 року. Особливістю БМД є можливість 
багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується 
розведення супутників на різні орбіти. Посольство України в Італії докладає пріоритетних 
зусиль задля забезпечення і заохочення співробітництва між Україною та Італією у 
космічній галузі. Італія є однією з держав-засновниць Європейського космічного агентства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МЗС України 
 

 АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
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Рада виділила Мінагрополітики окремий  
бюджет в 6,9 млрд грн 

15.04.2021 

Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні 
проголосувала за те, щоб у Міністерства аграрної політики і продовольства 
був окремий бюджет в розмірі 6,85 млрд грн. 

Законопроєкт №5197-2 парламент прийняв 275 голосами. Майже всю суму (6,4 млрд 
грн з 6,85 млрд грн) заберуть у Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського 
господарства. Мінагро забере у цього відомства Держгеокадастр (його бюджет на 2021 рік - 
1,5 млрд грн), а також Держрибагентство (бюджет - 0,4 млрд грн) у Міністерства охорони 
навколишнього середовища і природних ресурсів). Найбільша частина бюджету Мінагро - 
фінансова підтримка сільгоспвиробників (4,5 млрд грн). У 2019 р. аграрне міністерство 
було ліквідоване урядом Олексія Гончарука. Аграрними питаннями займалося Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Зараз його очолює Ігор 
Петрашко. У грудні минулого року Верховна Рада призначила міністром аграрної політики і 
продовольства Романа Лещенка, який тоді очолював Держгеокадастр. В інтерв'ю Радіо НВ 
на початку лютого він говорив, що у Мінагро не було бюджету, тому що тривали дискусії з 
цього приводу з Мінекономіки. "У нас сьогодні міністр АПК, прибиральниця і архіваріус. Це 
вся команда Міністерства АПК сьогодні. І навіть приміщення, в якому ми знаходимося (на 
Хрещатику, 24), ми там знаходимося напівлегально, тому що юридичного статусу немає. У 
нас немає опалення, у нас світло з перебоями, приміщення знаходиться в аварійному стані, 
але це нічого страшного", - розповідав Лещенко. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами nv.ua 

 

В Україні створили асоціацію для лобіювання експортних 
інтересів українських агрокомпаній 

20.04.2021 

«Хорове звучання завжди сильніше одиночного» — саме такого 
принципу дотримують творці Української асоціації бізнесу та торгівлі 
(UBTA). Про це повідомляє agropolit.com 

Не тільки на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку підприємці мають шанс бути 
почутими, якщо вони виступають за ті чи інші зміни не порізно, а спільно. Про це повідомив 
голова правління асоціації Дмитро Лось. Зазначається, що асоціацію зареєстрували в січні 
минулого року. У лютому планували запуститися, але почалася пандемія, яка створила 
певні складнощі. «У чому взагалі була ідеологія створення асоціації? Ми знаємо на прикладі 
Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА), як європейські компанії відстоюють свої інтереси в 
Україні. У той же час, можливості таких традиційних промоутерів зовнішньої торгівлі як 
Торгово-промислова палата, об'єктивно часто виявляються недостатніми перед обличчям 
нових викликів. Тому ми вирішили, що якщо хочемо бути успішними на зовнішніх ринках, 
то необхідно створити свою ефективну платформу, яка буде лобіювати інтереси бізнесу з 
залученням всіх зацікавлених гравців, з використанням всіляких нових, нестандартних 
інструментів роботи. Ми чітко розуміємо, що одна компанія на зовнішньому ринку — це 
ніщо. Один гравець, який експортує невеликі обсяги продукції, не може захистити свої 
інтереси», — зазначив Дмитро Лось.  Він переконаний, що у експортерів повинен бути один 
голос, щоб говорити з урядом, лобіювати свої інтереси. Адже влада змінюється, а бізнес 
залишається. І підприємці зацікавлені в тому, щоб уряд вів послідовну політику і 
враховував їх інтереси в питаннях зовнішньої торгівлі, дотацій, податкової політики, тощо.  
Нагадаємо, наразі в Україні створили Українську Асоціацію Бізнесу і Торгівлі (UBTA), яка 
допомагає підприємцям освоювати нові експортні ринки, а також знайомить із алгоритмом 
переходу на стандарти Green Deal різні види бізнесу. Голова голова цієї асоціації Дмитро 
Лось вважає, що «зелений курс» – невідворотний для України, тому слід активно його 
впроваджувати. Українська Асоціація Бізнесу і Торгівлі запропонувала подати у парламент 
пакет законопроектів про зближення України та ЄС в межах «зеленого курсу» та провести 
парламентські слухання з цього питання. Дану ініціативу  підтримав міністр аграрної 
політики та продовольства України Роман Лещенко. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами agropolit.com 
 

 
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ 
 

 
 

"Укрлендфармінг" заручився підтримкою 151 депутата  
в запиті до генпрокурора  

08.04.2021 

Депутатське звернення генеральному прокуророві направив 151 
народний депутат, підтримавши запит колективу групи компаній 
"Укрлендфармінг" у зв'язку з кримінальним переслідуванням керівника і 
засновника групи Олега Бахматюка з боку НАБУ. 

"У нас викликає серйозне занепокоєння п'ятирічне переслідування НАБУ цього 
підприємства без жодного доведеного в суді порушення з боку компанії та її засновника", - 
йдеться в переданій агентству "Інтерфакс-Україна" копії документа, підписи під яким 
поставили і представники опозиційних фракцій, і "Слуги народу". У ньому перераховані дві 
справи: проти "дочки" "Укрлендфармінгу" агрохолдингу "Авангард" за підозрою в нібито 
незаконному відшкодуванні ПДВ під час будівництва птахофабрик "Авіс" та 
"Чорнобаївська" і про рефінансування Нацбанком VAB Банку, що належав Бахматюку. У 
документі зазначено, що першу справу закрила Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура (САП), потім її відновив генпрокурор Руслан Рябошапка, і знову її закрито у 
зв'язку з відсутністю складу злочину, а другу справу п'ять разів закривали різні слідчі 
органи і за рішенням суддів з тієї самої причини. У зв'язку з тим, що весь цей час 
"Укрлендфармінг" і бюджет зазнають фінансових та репутаційних втрат, депутати просять 
генпрокурора взяти під особистий контроль додержання законності в зазначених справах і 
виконання рішення Печерського суду від 21 січня цього року розглянути клопотання 
адвоката Бахматюка забрати справу VAB Банку у НАБУ. Як повідомлялося, в листопаді 2019 
року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ оголосило в розшук 
Бахматюка і його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк у справі про видачу 
Нацбанком стабкредиту VAB Банку. Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру у 
зазначеній справі екс-першому заступнику глави НБУ, голові правління Райффайзен Банку 
Аваль Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському та голові департаменту 
банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі, а також ще чотирьом особам, пов'язаним із банком 
та "Укрлендфармінгом". Наразі цих осіб відпущено під заставу. Бахматюк і Писарук, у свою 
чергу, відкинули всі обвинувачення і вважають цю справу сфабрикованою. На думку 
Бахматюка, вона спрямована на те, щоб зірвати домовленості з кредиторами, і пов'язана з 
конфліктом інтересів директора НАБУ Артема Ситника. Бізнесмен звернувся до президента 
Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію. "Укрлендфармінг" є одним із 
найбільших агрохолдингів у Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, здійснює 
дистрибуцією техніки, добрив та насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в 
Україні виробником яєць та яєчних продуктів. … 

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

https://nashigroshi.org/2021/04/12/pivdenmash-zamovyv-u-zaporiz-koi-firmy-stal-dlia-rakety-antares-na-74-mil-yony/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3226068-uruskij-nazvav-prioriteti-derzavnoi-kosmicnoi-programi.html
https://mfa.gov.ua/news/italijska-kompaniya-kupuye-10-dodatkovih-ukrayinskih-dviguniv-dlya-yevropejskoyi-raketi-nosiya-vega
https://nv.ua/ukr/biz/economics/rada-vidilila-minagropolitiki-okremiy-byudzhet-v-6-9-mlrd-grn-novini-ukrajini-50154485.html
https://agropolit.com/news/20352-v-ukrayini-stvorili-asotsiatsiyu-dlya-lobiyuvannya-eksportnih-interesiv-ukrayinskih-agrokompaniy
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/736251.html
http://www.yuzhmash.com/
http://www.yuzhnoye.com/
http://minagro.gov.ua/
http://www.ulf.com.ua/ua/company/about/
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“Астарта” Иванчика за год увеличила  
чистую прибыль в пять раз 

13.04.2021 

В 2020 г. чистая прибыль агрохолдинга Астарта выросла в 5,1 раза — 
до 8,6 млн евро с 1,69 млн в 2019-м. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения 
НВ-Бизнес со ссылкой на годовой отчет агрохолдинга. 

Выручка компании сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро, а валовая прибыль 
увеличилась на 33% – до 121,53 млн. EBITDA возросла на 45,6% – до 113,42 млн евро. Доход 
от растениеводческого сегмента Астарты в 2020 году составил 175 млн евро против 206 
млн евро в 2019-м на фоне снижения объемов продаж кукурузы, которое было вызвано 
низким урожаем. Доля экспорта составила 80%. В 2020 году Астарта собрала 811 тысяч 
тонн зерновых и масличных культур. EBITDA этого сегмента выросла с 53 млн евро в 2019 
году до 80 млн евро в 2020-м. Свою доля на украинском рынке сахара Астарта оценивает в 
20%. Доход от этого сегмента вырос на 9% (до 127 млн ??евро) за счет роста цены на 2% в 
прошлом году и увеличения объемов продаж сахара на 9%. EBITDA сегмента в 2020 году 
составила 22 млн евро. Астарта — вертикально интегрированный агропромышленный 
холдинг, который является крупнейшим производителем сахара в Украине и ведет 
деятельность в восьми областях страны. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
За 2020 рік Державна продовольчо-зернова корпорація 

отримала 5,8 мільярдів збитку 
16.04.2021 

Акціонерне товариство "ДПЗК України" за підсумками 2020 р. 
отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн. Про це свідчить зведений звіт 
про виконання показників річного фінансового плану компанії. 

"За результатами 2019 року Державна продовольча корпорація отримала чистий 
збиток на суму 1,54 млрд грн, а у 2018 році сума збитку склала 1,49 млрд грн. Загальна сума 
заборгованості Державної продовольчої корпорації перед різними партнерами становить 
29,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Чистий дохід від реалізації продукції становить 7,1 
млрд грн, що вдвічі менше ніж у 2019 році. "На додатковий запит Марліну відповіли, що 
зменшення показників зумовлене зниженням обсягів реалізації товарів по комерційній 
діяльності корпорації відносно планових показників. У 2020 р. середня кількість 
працівників Державної продовольчо-зернової корпорації склала 4413, тоді як минулого 
року в корпорації працювало 4541 осіб - на 128 більше. Відповідно до пояснювальної 
записки, зменшення кількості працюючих було зумовлене проведенням оптимізації 
працівників", - додає Марлін. З листопада 2020 р. на ДПЗКУ призначений в.о. голови 
правління - Андрій Власенко. До того він очолював інше державне підприємство 
"Укрліктрави". "За даними Слідство.Інфо, на сайті Мінекономіки містилося повідомлення 
про звільнення Андрія Власенка з посади керівника "Укрліктрави" через "неналежне 
виконання своїх службових обов’язків". Під його керівництвом борг підприємства сягнув 
більш ніж 12 мільйонів гривень і всі рахунки "Укрліктрав" були заблоковані", - додає 
видання. Державна продовольчо-зернова корпорація - національний оператор зернового 
ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту 
зернових. Корпорація позиціонує себе на ринку як найпотужніша державна вертикально–
інтегрованою компанія в аграрному секторі економіки країни. 

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

 
МХП створив Департамент розвитку бізнесу клієнтів  

під керівництвом Дмитра Морозова 
16.04.2021 

МХП продовжує трансформацію з сировинної компанії на кулінарну. 
Це означає не тільки нові продукти, сервіси та бізнес-моделі, але й 
переосмислення структури бізнесу та підходів до його ведення. 

В зв’язку з цим керівництвом компанії було прийнято рішення переформатувати 
Департамент комерції. Ключовий вектор роботи цієї функції - це розвиток бізнесу клієнтів 
МХП. Холдинг прагне будувати довгострокові плани розвитку спільного бізнесу з 
партнерами, що є взаємовигідним явищем та конкурентною перевагою на ринку. Тому 
створення Департаменту розвитку бізнесу клієнтів є цілком обгрунтованим та логічним 
рішенням. Очолив новий напрям в компанії Дмитро Морозов, який раніше керував 
управлінням по роботі з франчайзі МХП. Дмитро має більш ніж 13-річний досвід роботи в 
FMCG компаніях на керівних посадах у сфері комерції та трейд-маркетингу. Під 
керівництвом Дмитра команда управління по роботі з франчайзі запустила проект 
«М’ясомаркети» та в рекордно короткі терміни відкрила більше 50 точок цього формату. 
«Ми відкрили внутрішній та зовнішній конкурс для закриття вакансії директора із 
залученням агентства з підбору топменеджменту. Було проведено ряд інтерв'ю із 
зовнішніми кандидатами, детально вивчено ринок. Однак, ми врахували результати у 
напрямі франчайзингу та прийшли до висновку, що найвдалішим варіантом для цієї ролі 
стане Дмитро Морозов. З тих пір, як Дмитро приєднався до команди МХП у лютому 
минулого року, значно покращились відносини з франчайзі, що було однією з ключових 
його задач. За цей період індекс NPS, що оцінює лояльність партнерів, зріс більше, ніж 
удвічі. Я радий, що саме внутрішній кандидат виявився найсильнішим серед усіх. Приклад 
Дмитра вкотре доводить, що МХП — це світ можливостей. Кожен, хто готовий докладати 
зусилля заради спільної мети та робити це ефективно, має шанс досягти великого успіху в 
нашій компанії» — прокоментував призначення Андрій Булах, заступник Голови правління, 
директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом. … 

Читати повністю >>>  
За матеріалами nv.ua 

 
Агрохолдинг «Епіцентр Агро» розпочав  

весняно-польові роботи 
19.04.2021 

Компанія «Епіцентр Агро» розпочалп весняну посівну. Наразі всі 
кластери холдингу включились в активну фазу проведення всього 
комплексу весняно-польових робіт.  

У цьому сезоні на підприємствах компанії понад 77% площ відведено під бізнес-
привабливі сільгоспкультури. В 2020/2021 маркетинговому році в структурі посівних площ 
агрохолдингу кукурудза займатиме 75 тис. га,  соняшник – 53 тис. га, зокрема, 
високоолеїновий соняшник – 28 тис га. ««Епіцентр Агро» продовжує розвивати власний 
насінницький напрямок. У Західному і Північному кластерах на Хмельниччині будуть 
висіяні під зрошенням насінницькі посіви гібридної кукурудзи на площі 630 га», – зазначає 
заступник керівника «Епіцентр Агро», директор з виробництва Богдан Черемха. Під 
органічне землеробство в Хмельницькій області відведели 750 га, з них левову частину 
займатиме органічна соя – 420 га й органічна спельта – 330 га. Також в рамках розвитку 
виробничого проєкту «нішеві культури» посіють близько 400 га класичної полби та 
близько 700 га голозерного гарбуза. Нагадаємо, «Епіцентр Агро» переобладнав посівні 
комплекси під внесення рідких добрив. Раніше повідомлялося, «Епіцентр Агро» збільшив 
потужності зі зберігання зерна до 1,5 млн тонн. 

Читати повністю >>>  
За матеріалами agrotimes.ua 

 
 
 

Суд разрешил взыскать 209 миллионов налогового  
долга со счетов "Креатива" 

22.04.2021 

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск главного управления ГНС в 
Киеве к ЧАО "Креатив" и решил взыскать со всех счетов компании, открытых в 
банках, сумму налогового долга 209 млн грн (дело №826/19378/16). 

Согласно судебным материалам, налоговики отмечали, что на 15 января 2021 года 
сумма налогового долга ЧАО "Креатив" составила 868,1 млн грн, в том числе с НДС - 201 
млн грн, штрафная санкция - 25,7 млн грн, остаток неуплаченной пени - 641,3 млн грн. ЧАО 
"Креатив" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Киева от 16 
апреля 2018 года (оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного 
хозсуда Киева от 19 июня 2018 года и постановлением Верховного Суда от 9 октября 2018 
года). Суд констатировал, что пассивы должника (19,4 млрд грн) значительно превышают 
активы (33,4 млн грн), и "имеющегося у должника имущества недостаточно для погашения 
всей кредиторской задолженности". 17 марта 2021 г. Хозсуд Киева утвердил 
ликвидационный баланс ОАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как 
юридическое лицо в связи с банкротством (дело №910/4139/18). ПАО "Креатив Групп" 
было признано банкротом постановлением этого суда от 30 мая 2018 года. 

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

 
Суд признал банкротом задолжавшую "Приватбанку"  

1,1 млрд компанию Коломойского 
22.04.2021 

Хозяйственный суд Днепропетровской области 20 апреля признал 
банкротом и начал ликвидационную процедуру ООО "Лада Финанс", среди 
учредителей которого компании, близкие к Игорю Коломойскому и партнерам. 

В рамках дела о банкротстве суд в том числе внес в реестр кредиторов ООО "Лада 
Финанс" требования государственного "Приватбанка" на 1,12 млрд грн (4 очередь), 
передает Finbalance. Среди кредиторов компании также указаны ООО "Цукорпром" (1,87 
млрд грн, 4 очередь), ООО "Агро Комплект" (888 млн грн, 4 очередь), ЧАО "Страховая 
компания "Ингосстрах" (506,4 млн, 4 очередь), ООО "Дукла" (278,6 млн грн, 4 очередь), ЧАО 
"Семенное" (273,4 млн грн, 4 очередь), ООО "Агрофирма имени Н.А. Посмитного" (17,5 млн 
грн, 4 очередь). Производство по делу о банкротстве ООО "Лада Финанс" было открыто по 
заявлению ООО "Дукла". Напомним, в январе-феврале 2021 года Хозсуд Днепропетровской 
области открыл производство по делам о банкротстве 12 агропредприятий, которые 
являются должниками "Приватбанка" на сумму 2,6 млрд грн и которые связывали с 
Коломойским. Как сообщалось, в четвертом квартале 2020 года общая сумма 
неработающих кредитов в "Приватбанке" упала на 66,8 млрд грн, а их доля в портфеле 
уменьшилась до 73,95%. В НБУ уточняли, что в октябре "Приватбанк" списал с баланса 38 
млрд грн неработающих кредитов, под которые был сформирован 100% резервов. 

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

 
Компания "Кернел" снизил продажи подсолнечного  

масла на 2% 
23.04.2021 

Кернел в третьем квартале 2021 финансового года (ФГ, начался в июле 
2020 года), снизил продажи подсолнечного масла на 2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого ФГ – до 371,92 тыс. тонн.  

Согласно отчету, обнародованному на сайте компании в пятницу, доля 
бутилированного масла в общем объеме продаж в январе-марте 2021 года составила 10% 
(37 тыс. тонн). В третьем квартале 2021 ФГ переработка семян подсолнечника сократилась 
на 4% - до 901,62 тыс. тонн в связи с плохим урожаем подсолнечника. Согласно отчету 
холдинга, экспорт зерна из Украины в январе-марте 2021 года сократился на 15% – до 1,82 
млн тонн, из них 29% экспортированной продукции - собственного производства, 
остальное получено от внешних поставщиков. Замедление объемов экспорта зерна 
вызвано значительным сокращением урожая зерновых в Украине и соответствующим 
снижением излишка зерна для экспорта из страны. В третьем квартале 2021ФГ общая 
перевалка зерновых и масличных на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине 
увеличилась на 6% – до 2,06 млн тонн. "Кернел" существенно увеличил масштабы 
перевалки подсолнечного шрота на своих терминалах в Черноморске, ранее 
экспортировавшегося через сторонние терминалы. Холдинг за этот период сократил прием 
зерновых и масличных на хранение на 12% – до 109,02 тыс. тонн. "Кернел" за девять 
месяцев 2021 ФГ нарастил продажи подсолнечного масла на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего ФГ - до 1,09 млн тонн, переработку подсолнечника 
увеличил на 2% - до 2,56 млн тонн. За девять месяцев 2021 ФГ экспорт зерна из Украины 
вырос на 5% - до 6,34 млн тонн. Согласно документу, перевалка зерна на экспортных 
терминалах агрохолдинга в Украине за девять месяцев 2021 ФГ увеличилась на треть – до 
6,31 млн тонн. Агрохолдинг за этот период сократил прием зерновых и масличных на 
хранение на 9% – до 3,7 млн тонн. Как сообщалось, "Кернел" во втором квартале 2021 года 
финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 
3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ, а его выручка в октябре-
декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн. Чистая прибыль 
компании в первом полугодии 2021 ФГ составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 
млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 
2020 ФГ. "Кернел" уточнил, что прибыль EBITDA во втором квартале 2021 ФГ увеличилась 
в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн. 
"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких 
бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, 
растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и 
перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем 
"Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment 
Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента 
Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела". 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Агрохолдинг ИМК увеличил чистую 

прибыль в 4 раза 
30.04.2021 

Агрохолдинг ИМК по итогам 2020 увеличил чистую прибыль в 4,3 раза 
по сравнению с 2019 г. - до $31,71 млн, а показатель EBITDA - в 1,8 раза, до 
$71,84 млн. Об этом говорится в отчете компании. 

Как сообщается, выручка ИМК за данный период сократилась на 5% - до $161,39 
млн. Выручка от продаж кукурузы составила $103,69 млн (-13% по сравнению с 2019 
годом), подсолнечника - $31,47 млн (+38%), пшеницы - $22,42 млн (+66%), бобов сои - $0,44 
млн (-96%), молока - $1,3 млн (-16%), скота - $0,288 млн (+151%). Валовая прибыль 
агрохолдинга в минувшем году выросла на 54% - до $79,24 млн, операционная прибыль - в 
3,3 раза, до $50,35 млн. Чистый долг ИМК по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 
$120,48 млн против $156,82 млн на аналогичную дату 2019 года. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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AgroGeneration получила EUR2,65 млн  
чистой прибыли 

30.04.2021 

AgroGeneration, французская группа с активами в Украине, в 2020 г. 
получила EUR2,65 млн чистой прибыли против EUR27,6 чистого убытка в 
2019 году. Об этом пишет fixygen.ua 

Согласно годовому отчету на сайте компании, ее выручка в минувшем году возросла 
на 27,9% - до EUR39,15 млн. EBITDA AgroGeneration по итогам прошлого года составила 
EUR19,57 млн, тогда как в 2019 году значение данного показателя было отрицательным - 
EUR1,18 млн. Урожай зерновых и масличных культур агрохолдинга с 56 тыс. га земельных 
площадей не изменился в 2020 году по сравнению с 2019 годом и составил 169,15 тыс. 
тонн. Компания в минувшем году отказалась от выращивания кукурузы, сои, гороха, нута в 
пользу подсолнечника. Урожай пшеницы AgroGeneration в 2020 году вырос на 10% по 
сравнению с 2019 годом - до 114 тыс. тонн при средней урожайности 4,4 тонн/га. Группа 
собрала также 51 тыс. тонн подсолнечника при средней чистой урожайности 1,8 тонн/га. 
Доля экспорта в выручке AgroGeneration снизилась до 33% (в 2019 году – 60%). 
Агрохолдинг сообщил, что уже засеял 28 тыс. га в ходе весенней посевной 2021 года. В 
нынешнем сезоне AgroGeneration планирует следовать принятой в 2020 году 
производственной стратегии с упором на выращивание пшеницы и подсолнечника. Для 
поддержания операционных результатов в 2021 году группа продолжит оптимизацию 
затрат на уровне хозяйств и оптимизацию расходов. Как сообщалось, AgroGeneration 
основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, 
входит в пятерку крупнейших производителей зерна и масличных культур в Украине. 
Компания обрабатывает – 58 тыс. га в Харьковской обл. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Аграрный фонд получил почти 200 млн  

убытка за прошлый год 
30.04.2021 

По итогам 2020 г. АО «Аграрный Фонд» получило чистый убыток в 
размере 197 млн грн. Об этом сообщает Марлин со ссылкой на сводный 
отчет о выполнении показателей годового финансового плана компании. 

По результатам 2019 общество получило чистый убыток на сумму 3,9 млрд грн, а в 
2018 году ущерб составил 27,6 млн грн. В прошлом году чистый доход от реализации 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках составил 2,2 млрд грн 
против запланированных 5,5 млрд грн. То есть выполнение финплана составляет 39,9%. 
Общая сумма задолженности «Аграрного Фонда» перед разными партнерами составляет 
156,5 млн грн. В компании сообщили, что убыток за прошлый год обусловлен 
отрицательным финансовым результатом, сформировавшимся за I кв. 2020 г. на сумму 
206,7 млн грн. Соответствующие задолженности привели к дефициту оборотных средств, 
что негативно повлияло на коммерческую активность «Агрофонда». Средняя численность 
работников в 2020 году составила 218 человек. Средняя заработная плата руководителя 
составляла 198,5 тыс грн, из которых должностной оклад в размере 173,4 тыс грн. 
Акционерное общество «Аграрный Фонд», основано в 2003 г. Кабинетом Министров и 
позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины….  

Читать полностью >>> 
По материалам finance.ua 
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Мінюст відреагував на рейдерське захоплення великої  
компанії з вирощування яблук на Буковині 

20.04.2021 

Міністерство юстиції України відреагувало на рейдерське захоплення 
компанії "Дністрові сади" з Чернівецької області й повернуло фірму 
законному власнику. Про це повідомляє molbuk.ua 

"Про те, що компанію в них вкрали, власники дізнались випадково, зробивши витяг з 
ЄДР для поточних господарських потреб. Схема рейдерства виявилась "типовою": 
примітивні маніпуляції з реєстрами та серія дій трьох нотаріусів. Інвестор звернувся до 
Мінюсту, Нацполіціі та нашої парламентської Спецкомісії", – повідомила народна депутатка 
"Слуги народу" Галина Янченко. звернення директора ТОВ "Дністрові сади", в результаті 
чого скаргу директора задовольнили у повному обсязі, незаконно внесені відомості до ЄДР 
зі зміни власника та менеджменту компанії скасували, а нотаріусу, яка внесла ці відомості 
до Єдиного державного реєстру, доступ до ЄДР заблокували на 1 місяць. Раніше 
повідомлялося, що у Чернівецькій області відбулося рейдерське захоплення ТОВ "Дністрові 
сади" – великого приватного підприємства з вирощування фруктів, яке розташоване у селі 
Селище Дністровського району. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами molbuk.ua 
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Українські птахівники у 2020 році принесли Україні  
$560 млн експортної виручки 

08.04.2021 

Українські птахівники заробили за 2020 р. для країни $560,6 млн, 
експортувавши загалом на зовнішні ринки 435,2 тис. т продукції. Такі дані 
отрима AgroPolit.com. 

Варто відмітити, що переважна частина експортної продукції складається з м'яса 
бройлерів – 425 тис. т, що і відобразилося на фінансових показниках. Структура загальної 
експортної валютної виручки від продажу продукції птахівництва: бройлери - $553 млн; 
несучки - $7,2 млн; індики - $348 тис; качки - $16,8 тис.; гуси - $0. Найбільш популярний за 
кордоном експортний український товар – бройлери – поділяється на товарні позиції, 
завезені в інші країни наступним чином: тушка – експортовано 137,3 тис. т; четвертина – 
експортовано 110 тис. т; філе – 90 тис. т; грудка –34,4 тис. т; крила (частина крила) – 28,5 
тис. т; субпродукти (печінка, шкіра,лапи) – 13,5 тис. т; гомілка, стегно – 8,9 тис. т; інше 
(спини, н/супу, шиї) – 2,4 тис т. ТОП-5 країн-споживачів продукції нашого птахівництва 
Варто зазначити, що найбільшими споживачами продукції українського птахівництва у 
2020 році стали наступні країни: найбільше було експортовано до Саудівської Аравії – 84,3 
тис. т.; на другому місті – Нідерланди, які закупили в України – 53,5 тис. т. продукції 
птахівництва; третє місце посідає ОАЕ – 33 тис. т продукції; не на багато від третього місця 
за кількістю придбаної української продукції відстав Ірак – 23 тис. т.; замикає п'ятірку 
лідерів, які завозять до себе українську курятину та інші продукти птахівництва – 
Казахстан, який у 2020 р. придбав 18,3 тис. т продукції українських птахівників. 

Рейтинг компаній >>> 
За матеріалами agropolit.com 
 

 

Агропромхолдинг МХП на 7% знизив обсяги  
виробництва курятини 

15.04.2021 

Загальні обсяги виробництва курятини МХП в першому кварталі 2021 
року знизились на 7% та склали 166,6 тис. тонн (І кв. 2020 року — 178,6 тис. 
тонн) у результаті збільшення виробництва маленької тушки. 

«Загальний обсяг продажів курятини третім особам в першому кварталі 2021 року 
залишився відносно стабільним, але знизився на 2% та склав 154,3 тис. тонн, здебільшого 
через зменшення продажів на внутрішньому ринку на 5% рік до року та склав 72,1 тис. 
тонн в результаті зменшення частки продажів замороженої курятини в Україні (зниження 
виробництва/реалізації ММО рік до року через збільшення частки вибірки та зниження 
продажів курячих частин (крил, четвертин) через більші обсяги продажів у першому 
кварталі 2020 р.)», — йдеться в повідомленні МХП. Незважаючи на обмеження (заборони) 
продажу, встановлені ЄС з грудня 2020 року, у першому кварталі 2021 року експорт 
курятини залишився стабільно високим рік до року та склав 82,2 тис. тонн. Продажі до 
країн Близького сходу зросли на 73% у порівнянні з попереднім роком. «Через складні 
ринки та ситуацій на них, спричинених пташиним грипом, у першому кварталі 2021 року 
експорт маленької тушки МХП зріс у порівнянні з попереднім роком більш ніж у 3,5 рази 
(країни Близького Сходу), експорт філе зменшився більш ніж у 2 рази в порівнянні з 
попереднім роком (значне зменшення обсягів продажів до ЄС, накопичені запаси на складах 
для продажу пізніше у 2021 р.), експорт курячої чверті зменшився на 25% у порівнянні з 
попереднім роком», — розповідають в МХП. Зазначається, що поточна експортна ціна на 
курячу чверть та філе почала відновлюватися на міжнародних ринках вже зросла з початку 
2021 року більш ніж на 20% порівняно з найнижчою базовою точкою. Експортні продажі 
становили близько 53% проти 52% від загального обсягу продажів курятини у першому 
кварталі 2021 року та першому кварталі 2020 року, відповідно. «Середня ціна на курятину в 
першому кварталі 2021 року склала 1,36 $/кг, без ПДВ та залишилась на тому ж рівні 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня ціна на курятину в Україні 
зросла на 28% рік до року та склала 41,50 грн/кг (без ПДВ), що було спричинене 
зростанням цін на зерно/вартість кормів, що призвело до помітного зростання цін на 
протеїни та продукти, що містять зерно на внутрішньому ринку», — додають в МХП. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agravery.com 

 
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион"  

получила $2,6 млн чистой прибыли 
26.04.2021 

ГК "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных 
продуктов в Украине, по итогам 2020 года получила $2,6 млн чистой прибыли 
против $20,0 млн чистого убытка в 2019 году.  

Согласно годовому отчету на сайте "Овостара", его выручка в минувшем году 
сократилась на 5% – до $98,9 млн. Основными факторами, повлиявшими на ее снижение 
стали сокращение объема продаж яиц из-за значительного сокращения торговых 
операций, а также снижение цен на местном и экспортных рынках в первой половине года. 
Согласно отчету, EBITDA компании в 2020 г. составила $8,0 млн против отрицательного ее 
значения $15,5 млн в 2019 г., рост показателя обусловили положительные изменения при 
оценке биологических активов. Компания получила в отчетном периоде $13,4 млн валовой 
прибыли против $6,3 млн валового убытка в 2019 году. Яичный сегмент "Овостара" 
сгенерировал 70% общей выручки (в 2019 году - 68%), сегмент яичных продуктов – 30% (в 
2018 году - 32%). При этом в 2020 году 40% всей выручки компании пришлась на 
экспортную деятельность (в 2019 году - 49%). Продажи на Ближний Восток составили 19% 
от общей выручки (в 2019 году - 30%), продажи в Европейский Союз остались на уровне 
2019 года и составили 16% от общей выручки. На яичный сегмент пришлось 57% от общей 
экспортной выручки, остальное - на сегмент яичных продуктов. Активы группы в 2020 
сократились на 10% по сравнению с 2019 годом – до $131,3 млн. Общий долг компании 
возрос на 4% и по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $10,8 млн. Оценивая 
перспективы на 2021 год, производитель яиц отметил, что в сложившихся условиях 
основное внимание будет уделено обслуживанию существующих производственных 
мощностей и повышению операционной эффективности. По информации "Овостара", 
деятельность на экспортных рынках не пострадала, однако дальнейшее развитие событий 
зависит от успеха мер, принятых на местном и международном уровнях для обуздания 
кризиса и смягчения его последствий. По данным "Овостара", в 2020 г. компания построила 
один из четырех птичников в рамках инвестиционной программы на производственной 
площадке в Ставище Киевской области, который первоначально должен был быть 
завершен к концу 2021 года. Общий объем инвестиций в первой половине 2021 года может 
составить до $5 млн, которые могут быть выделены на строительство бойни. Согласно 
отчету "Овостара", общий объем яиц, произведенных в Украине в 2020 году, сократился на 
3% по сравнению с предыдущим годом – до 16,2 млрд. Объем промышленного 
производства яиц в прошлом году снизился на 4% - до 8,9 млрд яиц, или 55% от общего 
объема производства (в 2019 году - 56%). Доля "Овостара" в промышленном производстве 
яиц в 2020 г. составила 19% (в 2019 году - 17%). Средняя цена яиц в гривне выросла в 
минувшем году на 2% в гривневом и долларовом выражении по сравнению с 2019 г. - до 
1,63 грн/шт. ($0,061/шт.). Компания сообщила со ссылкой на данные ассоциации "Союз 
птицеводов Украины", что в 2020 году уровень потребления яиц в Украине составил около 
280 яиц на душу населения против 282 яиц в 2019 г. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Птицекомплекс "Днепровский" планирует реконструкцию инкубатория  

в цех с производительностью до 65,6 млн яиц/год 
27.04.2021 

ООО "Птицекомплекс "Днепровский" планирует на территории 
существующего предприятия реконструкцию инкубатория в инкубаторный 
цех с расчетной производительностью до 65,6 млн яиц/год,.  

Согласно данным из Единого реестра оценки влияния на окружающую среду 
Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, предприятие 
планирует реконструкцию комплекса инкубатория в инкубаторный цех с пристройкой к 
действующему зданию. "Птицекомплекс "Днепровский" намерен построить на территории 
предприятия новый элеваторный комплекс вместимостью 97,5 тыс. куб. м, что позволит 
нарастить общую емкость хранения зерновых культур до 146 тыс. куб. м. Реконструкции 
подлежит комплекс зданий и сооружений для очистки сточных вод (с увеличением 
производительности до 3,6 тыс. куб. м/сутки); часть производственного корпуса 
комбикормового завода с достройкой монтажной башни (с наращиванием мощностей 
производства комбикормов до 272 тыс. тонн /год). Также планируется строительство двух 
силосов для хранения бобов сои с увеличением общей вместимости до 40 тыс. куб. м и 
реконструкция части склада с участком переработки сои общей производительностью до 
100 тыс. тонн/год. По данным реестра, главными позитивными социально-
экономическими параметрами являются предоставление пищевых продуктов 
потребителям в регионе, а также рост количества рабочих мест для местного населения. 
Предприятие входит в агропромышленную группу компаний "Днепровская" – вертикально 
интегрированную бизнес-структуру, объединяющую работу предприятий, расположенных 
в Днепропетровском и Запорожском регионах. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Компанію «PepsiСo Україна» очолив 
Олександр Кисельов 

29.04.2021 

Генеральним менеджером і старшим директором PepsiСo Україна 
призначений Олександр Кисельов. Про це повідомляє служба новин 
інформаційно-аналітичного порталу mind.ua 

На своїй новій посаді він відповідатиме за зростання бізнесу компанії та української 
команди й реалізацію програми PepsiCo зі сталого розвитку бізнесу. Про це повідомляється 
у пресрелізі компанії. У PepsiСo Олександр Кисельов працює з 2015 року. До цього працював 
на керівних посадах в інших міжнародних компаніях. Раніше він керував підрозділом 
компанії в Центральній Азії, де компанія досягла двозначного зростання в категоріях 
«зростання частки ринку» та «трансформації моделі обслуговування торгових точок». 
Кисельову 48 років, він здобув освіту в Open British University (напрямок – «Менеджмент») і 
Національній академії природоохоронного і курортного будівництва (Сімферополь). Марек 
Томалак, який очолював PepsiCo в Україні з 2019 року, отримав підвищення і призначений 
віцепрезидентом категорії напоїв на східно-європейському ринку PepsiCo. Нагадаємо, 
PepsiCo планує до 2030 року розширити масштаби практик сталого землеробства на майже 
3 млн гектарів. Програма спрямована на отримання врожаю та інгредієнтів у такий спосіб, 
що пришвидшить перехід до відновлюваного господарства, низку практик, які можуть 
покращити й відновити екосистеми, зміцнити фермерські громади, водночас будуючи 
стійкість у харчовій системі. У рамках аграрної програми фермери отримують підтримку 
для вирощування чипсової картоплі та впровадження практик сталого землеробства. 
Зокрема, сівозміни, правильне використання добрив, сучасні смарт-інструменти CropTrak, 
Tableu, що допомагають керувати картопляними полями, практики ефективного 
використання води за допомогою крапельного зрошення. Також у співпраці зі 
стратегічними партнерами компанія збудувала сучасне овочесховище в Україні, яке має 
технологічні рішення, що дозволяють зменшувати вуглецевий слід від його роботи та 
звести до мінімуму витрати природних ресурсів. PepsiCo закуповує сільгосппродукцію в 60 
країнах. Станом на кінець 2020 року компанія досягла показника в 100% прямих закупівель 
сільгосппродукції з відповідальних джерел у 28 країнах. У світовому масштабі цей показник 
досягнув 87%. «Наші врожаї мають бути стійкими до кліматичних змін та вирощуватися із 
позитивним впливом на планету. Ми зробимо це, зосередившись на співпраці, прискоренні 
та трансформації сільськогосподарської практики. По-перше, нам необхідно співпрацювати 
із зацікавленими сторонами, включно із фермерами та нашими постачальниками 
інгредієнтів. По-друге, ми маємо прискорити масштабні практики відновлення, щоб вони 
стали нормою для фермерів. Настав час цифрової революції на фермах, яка зробить дані 
такими ж важливими для більш сталого вирощування врожаю, як і сільгосптехніка», – 
зазначив Сільвіу Попович, СЕО PepsiCo Європа. PepsiCo буде відслідковувати виконання 
зобов'язань зі сталого землеробства за низкою параметрів, таких як кількість гектарів, 
оброблюваних відповідально, і кількість фермерів, залучених до програми. Згодом до них 
буде додано такі показники, як покращення стану і родючості ґрунтів, зниження викидів 
діоксиду вуглецю, поліпшення стану використовуваних для зрошування водойм, 
підвищення біологічного різноманіття, а також підвищення добробуту селян. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 
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Фонд держмайна планує продати 7  
хлібокомбінатів 

08.04.2021 

Фонд держмайна передасть на приватизацію 7 проблемних 
державних комбінатів хлібопродуктів (КХП). Про це повідомив заступник 
Голови Фонду Тарас Єлейко, передає unian.ua 

"До Фонду були передані 7 КХП, 3 з яких - такі, що не працюють, 4 – такі, що 
працюють. Загальна потужність зберігання-634 тис. тонн, це близько 1% потужності всіх 
елеваторів, які є в Україні", – сказав він. Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації 
- Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), 
Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.). Серед тих, що не 
працюють - Полтавський, Івано-Франківський та Ніжинський, майно яких повністю 
заарештовано. Голова Фонду Дмитро Сенніченко, також присутній на засіданні, додав, що за 
інформацією СБУ, у 2018-2019 рр. в ці сім КХП не здійснювалося достатньо інвестицій і вони 
доведені до банкрутства. "На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти 
майна і значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе порядок", – додав 
Сенніченко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної 
політики. За його словами, у І півріччі 2021 р. планується приватизувати 3 підприємства. В 
останню чергу на приватизаційні аукціони будуть виставлені найбільш проблемні КХП. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами unian.ua 

 
На аукціон виставили перший державний  

хлібокомбінат 
27.04.2021 

На Хмельниччині продають Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів – 
це перше подібне державне підприємство, яке підпаде під приватизацію. 
Аукціон відбудеться 7 травня.  

За словами директора департаменту приватизації Фонду держмайна України 
Владислава Данилішина, купити підприємство може інвестор з області, України та з-за 
кордону – крім громадян держави-агресора. Торги, за його словами, відбудуться онлайн на 
сайті «Prozorro-продажі». Стартова ціна Дунаєвецького комбінату – 187 мільйонів гривень. 
Інвесторів зобов’язують не змінювати профіль підприємства, не звільняти протягом 
визначеного періоду працівників, дбати про екологію, цивільний захист та дотримуватися 
пожежної безпеки. Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів працює майже століття. У 1980-
их роках тут збудували нові корпуси. На підприємстві – близько десятка цехів: елеватор для 
просушки й зберігання 76 тисяч тонн зерна, млин, де за добу із півтисячі тонн зерна 
виробляли, в середньому, 370 тонн борошна трьох сортів, «перевалка» – 5 кілометрів 
залізниці з двома тепловозами, де за 24 години вантажили 48 вагонів продукції. На цьому 
комбінаті зберігалося зерно держрезерву України, а його територія – 37 гектарів. «В 80-их 
роках минулого століття обладнання було новітнім, потужності підприємства 
використовувались сповна. Механізми, які працюють, все – колишній Радянський Союз. Це 
дуже енергоємне і затратне підприємство, і той, хто прийде, йому негайно треба робити 
реконструкцію, а це не так легко», – додає директорка комбінату Надія Ковбасюк. З її слів, 
комбінат працює та має в рік «чистого» прибутку 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це – за 
зберігання зерна. «Поки ще нам вистачає, але це вже кінець. Ми втратили потенційного 
поклажодавця, який був протягом 5 років», – розповідає Надія Ковбасюк. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agro-business.com.ua 
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АМКУ розслідує підвищення цін на цукор "Астартою" і  
"Радехівським цукром" у 2020р 

05.04.2021 

АМКУ 5 квітня почав розслідування за ознаками антиконкурентних 
узгоджених дій на ринку первинної реалізації цукру проти групи компаній 
"Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" (Львівська обл.). 

Держрегулятор зазначив, що минулі кілька місяців досліджував ситуацію, коли дані 
компанії, що сукупно займають значну частку в 40% для впливу на ринок українського 
бурякового цукру, протягом вересня-листопада 2020 року схожим чином підвищували 
оптово-відпускні ціни на цукор у середньому на 48%. АМКУ заявив, що не вбачає 
об'єктивних причин для такого зростання цін, оскільки в Україні в той період часу не 
спостерігалося дефіциту цукру, враховуючи перехідні запаси, обсяги імпорту та зниження 
внутрішнього споживання. Відомство уточнило, що виробництво в Україні даного продукту 
у минулому році скоротилися на 22,3% порівняно з 2019 роком, врожайність цукрових 
буряків знизилася на 7,8%, їх цукристість - на 1,7%, посівні площі під ними зменшилися на 
2,7%. Уточнюється також, що група "Астарта" і "Радехівський цукор" схожим чином 
обмежили конкуренцію на ринку, отримавши можливість підвищувати ціни вище 
конкурентного рівня, хоча і знаходяться в різних умовах господарської діяльності. 
Відомство уточнило, посилаючись на дані Лондонської біржі, що у вересні-листопаді 2020 
року світові ціни на буряковий цукор не зростали настільки різко, як в Україні, не відбулося 
і значних коливань на валютних ринках або зростання оподаткування. … 

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

 
Компанія Cygnet засіяла цукровими  

буряками 3,3 тис. га 
16.04.2021 

Компанія Cygnet завершила посів цукрових буряків, зайнявши ними 
3,3 тис. га, що складає 12% у структурі посівних площ. Про це повідомляє 
«ПроАгро Груп» з посиланням на інформацію агровиробника. 

Через затяжну холодну весну посів розпочали пізніше запланованих строків. Проте 
тим, як проходила посівна, в компанії задоволені. «Посів цукрових буряків пройшов 
оперативно, за 7 робочих днів, що дуже добре для проведення захисту рослин у 
подальшому. Техніка була належним чином налаштована, площі до посіву підготовлені. 
Вологозабезпечення ґрунту цього року максимальне, у порівнянні з минулим роком, коли 
пил стояв стіною за підготовки площі до посіву компактоматом. І загалом погодні умови 
сприяли нам: як закінчили посів – пішов дощ», – розповів головний агроном 
Житомирського відділення ТОВ «Сігнет-Центр» Олександр Гапонюк.  В компанії зазначили, 
що на деяких полях вже отримано перші сходи, а за прогнозами агрономічної служби, через 
2-3 дні буряк зійде й на інших площах. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами proagro.com.ua 
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Підписано меморандум по соняшниковій олії:  
узгоджено обсяг експорту 

19.04.2021 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор 
Петрашко та асоціація «Укроліяпром» сьогодні, 19 квітня 2021 р., підписали 
Меморандум про взаєморозуміння з метою забезпечення прогнозованого режиму 
експорту олії соняшникової на 2020/2021 маркетинговий рік. 

 
Як говориться у повідомленні міністерства, у відповідному додатку до документу 

сторони узгодили граничні обсяги експорту соняшникової олії на 2020/2021 МР, які 
складають 5,38 млн т. «Впродовж останніх тижнів ми вели активний діалог з виробниками 
та експортерами олії. Були різні думки, але в результаті ми вийшли на консенсусне 
рішення, яке задовольняє усі сторони. Визначений оптимальний об»єм експорту олії, з 
одного боку, заспокоїть внутрішній ринок і наших споживачів. З іншого боку, погоджений 
граничний обсяг жодним чином не вплине на наші міжнародні зобов«язання і ми 
збережемо статус лідера на світовому ринку експортерів такої продукції», — 
прокоментував міністр Ігор Петрашко. За даними Держмитслужби, за 7 місяців поточного 
МР на зовнішні ринки поставлено 3,52 млн т соняшникової олії. Щодо балансових 
показників, то у 2020/2021 МР виробництво передбачається на рівні 5,92 млн т. До 
підписання Меморандуму з учасниками ринку експорт оцінювався у 5,52 млн т. Внутрішнє 
споживання соняшникової олії в Україні складає 400 тис. т. «Ми за цивілізовані правила 
гри. Підписання меморандуму зніме виниклу напругу як на внутрішньому ринку, так і стане 
важливим сигналом для міжнародних партнерів України», — розповів генеральний 
директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук. Для довідки: раніше повідомлялося, що 
Кабінет міністрів України розглядає можливість квотування експорту соняшника з 1 
травня по 30 вересня 2021 р соняшникової олії — з 1 липня по 1 вересня. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами agroportal.ua 
 

Верховний Суд зупинив рішення судів "імені" Веревського 
 щодо олійних активів Дельта Банку 

27.04.2021 

Верховний Суд за клопотанням ФГВФО зупинив дію рішення Госпсуду 
м.Києва від 12.10.2020 у справі №910/6939/20 (до закінчення його 
перегляду в касаційному порядку). 

Суд адовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Скай" та визнано укладеним між 
позивачем і Дельта Банком договір про відступлення прав вимоги за 5-мільярдним пулом 
активів банку, який був реалізований на аукціоні в червні-2019. Касаційні скарги на вказане 
рішення суду першої інстанції, а також на постанову Північного апеляційного госпсуду від 
27.01.2021, якою воно було залишене без змін, подали ФГВФО, НБУ, Укрексімбанк, Дельта 
Банк (в особі його ліквідатора). Цей спір стосується продажу прав вимоги Дельта Банку за 
кредитними договорами ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", ПАТ "Одеський 
олійножировий комбінат", ТОВ "ВКФ "Олір" ЛТД". У забезпеченні – 39 тис. м? промислової 
нерухомості (олійножировий комбінат з обладнанням) та земельна ділянка (площа 8,6 га) у 
м. Чорноморськ Одеської області; олійножировий комбінат площею 31 тис. м?, з 
обладнанням з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової 
олії та майонезу, розташований в м. Одеса на земельній ділянці площею 5,34 га. Частина 
спірних активів - у заставі НБУ й Укрексімбанку. ТОВ “ФК “Скай” (кінцевий бенефіціар - 
Андрій Веревський) стало переможцем вказаного аукціону з пропозицією 182,5 млн грн 
(відповідно дисконт становив 96%). … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua  
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Активный импорт белорусского крохмаля выталкивает  
украинских производителей на рынок Китая 

14.04.2021 

Украина установит исторический рекорд по экспорту картофельного 
крахмала в сезоне-2020/21 (сентябрь-август). Об этом сообщает служба 
новостей аналитического портала EastFruit.  

Только за первые пять месяцев текущего сезона стране удалось экспортировать 
практически втрое больше этой продукции, чем за весь предыдущий маркетинговый год. 
Тем временем, импорт картофельного крахмала в Украину резко снизился, а торговый 
баланс страны может впервые выйти на положительные показатели как минимум за 
последние пять лет. Все ли так радужно на самом деле, смогла ли Украина переломить 
тренд на импортный картофельный крахмал, и какие у украинской продукции есть 
перспективы на мировом рынке? EastFruit предлагает разобраться с помощью Сергея 
Самоненко, директора ЧМП «ВИМАЛ», которое является ведущим производителем и 
экспортером крахмала в Украине, и Евгения Кузина, руководителя международных 
проектов Fruit-Inform.com, единственного в Украине информационно-аналитического 
агентства для профессионалов плодоовощного рынка. Только за период с сентября 2020 г. 
по январь 2021 г. Украина смогла экспортировать практически 1,1 тыс. тонн 
картофельного крахмала, тогда как за предыдущие сезоны объемы экспорта за весь 
маркетинговый год колебались в пределах 100-400 тонн. Тем временем, импорт за первые 
пять месяцев текущего сезона достиг лишь 700 тонн, что тоже является рекордно низким 
показателем для этого периода как минимум за последние пять маркетинговых лет. 
Ключевым и практически единственным рынком сбыта украинского картофельного 
крахмала за границей в текущем сезоне стал Китай, который импортировал около 95% от 
всего украинского экспорта и уже успел установить новый рекорд импорта из Украины. … 

Читать полностью >>>  
По материалам east-fruit.com 
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Укрсиббанк відсудив у "Гадячсиру"  
650 млн грн 

19.04.2021 

Східний апеляційний госпсуд 13.04.2021 відмовився задовольнити 
апеляційну скаргу ТОВ “Гадячсир” та залишив без змін рішення Госпсуду 
Полтавської області від 20.09.2017 (в справі №917/1565/16). 

Суд задовольнив позов Укрсиббанку та стягнуто з ТОВ “Гадячсир” 18,5 млн дол та 
138,2 млн грн заборгованості за договором про надання мультивалютної кредитної лінії 
№13-КБ від 26.12.2005. Верховний Суд 03.02.2021 відмовився задовольнити касаційну 
скаргу ТОВ “Альміра” й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської області від 
02.06.2020 та постанову Східного апеляційного госпсуду від 03.09.2020, якими було 
відкрито провадження в справі №917/1759/19 про банкрутство ТОВ “Гадячсир” (за 
ініціативою ПП "Консалтингова фірма "Прометей"). За даними держреєстру, ТОВ “Альміра” 
є засновником ТОВ “Гадячсир”, а кінцевий бенефіціар - Олег Балюк. Як писав Finbalance, 
18.09.2019 Шевченківський райсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ “Гадячсир” 
(пов’язане з групою “Альміра”) про скасування рішення Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 17.01.2017 у справі АС 
№367у/2016, яким частково було задоволено позов “Креді Агріколь Банку” та стягнуто 
заборгованість з ТОВ “Гадячсир” в сумі 12,9 млн дол та 229,9 млн грн. 01.04.2020 Верховний 
Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Almira Holdings (Cyprus) Limited та залишив 
без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №761/45270/17, якими скаржнику 
було відмовлено в задоволенні заяви про скасування рішення Міжнародного комерційного 
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 19.10.2017, прийняте у 
справі АС №26к/2017 за позовом Креді Агріколь Банку до Almira Holdings (Cyprus) Limited 
про стягнення 12,1 млн дол і 187,3 млн грн заборгованості. … 

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

«Терра Фуд» вперше експортуватиме українські  
рослинно-вершкові суміші до Марокко 

29.04.2021 

Компанія «Терра Фуд» уклала угоду щодо постачання рослинно-
вершкових сумішей до королівства Марокко. Раніше українські виробники 
продавали до Марокко тільки солодковершкове масло.  

Зазначається, що «Терра Фуд» вже відвантажила 25 тонн продукції під ТМ Gold Valley 
та ТМ 100 COWS в асортименті. За словами директора департаменту зовнішньоекономічної 
діяльності Максима Войтовича, у компанії ретельно вивчили всі вподобання споживачів 
нового ринку та запропонували рецептуру, яка максимально відповідає очікуванням 
марокканців. Нагадаємо: за підсумками 2020 року «Терра Фуд» охоплює 37% ринку рослинно-
вершкових сумішей та 12,4% експортного ринку України серед виробників молочних 
продуктів. За підсумками 2020 року частка компанії у виробництві рослинно-вершкових 
сумішей досягла 37,7%, що майже на 4 процентних пункти перевищує аналогічний 
показник 2019 року. Посилаючись на дані порталу infagro компаіня зазначає, що ринок 
рослинно-вершкових сумішей за підсумками року «просів» на 8,5%. За підсумками 2020 
року «Терра Фуд» зберігає лідерство у виробництві масла (12,2% ринку на кінець 2020 
року), і це на тлі скорочення обсягів ринку в цілому у даному сегменті (на 3,5%). Продукцію 
«Терра Фуд» в цій категорії забезпечують потужності Тульчинського маслосирзаводу, на 
якому виготовляється масло під ТМ «Ферма» та ТМ Premialle. У виробництві плавлених 
сирів «Терра Фуд» має частку ринку 32,7%. …. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами mind.ua 

 
Вимм-Билль-Данн Украина увеличила  

выручку на 10% 
30.04.2021 

ЧАО «Вимм-Билль-Данн Украина» (входит в PepsiCo) по итогам 2020 
г. получило чистую прибыль в размере 108,9 млн грн, что соответствует 
показателю годом ранее (108,13 млн грн). 

Как говорится в отчете, опубликованном на сайте предприятия, выручка компании 
за прошлый год составила почти 487 млн грн (+10%). Валовая прибыль «Вимм-Билль-Данн 
Украина» в 2020 г. выросла на 67% - до 107,2 млн грн, операционная - до 61,4 млн грн, что в 
4,8 раза больше показателя годом ранее (12,9 млн грн). Для справки: перед собрание 
акционеров в марте 2021 г. ЧАО «Вимм-Билль-Данн Украина» сообщило, что в 2020 г. 
получило чистую прибыль в размере 124,2 млн грн. «Вимм-Билль-Данн» представлена в 
Украине двумя крупными молокозаводами - Киевским городским молочным заводом №3 
(переработка молока) и Харьковским молочным комбинатом. Выпускает продукцию под 
торговыми марками «Славяночка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и пр. 

Читать полностью >>> 
По материалам agroportal.ua 
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Засновника компанії АВК Володимира Авраменка  
рано записали у «збиті льотчики».  

21.04.2021 

«Головне — ніколи не здаватися і не ламатися», – говорить 
Володимир Авраменко, 61. У його кабінеті в київському офісі АВК висить 
телевізор. На екрані – пряма трансляція з кондитерської фабрики в Дніпрі.  

Це єдиний виробничий майданчик, який залишився в компанії, що входила колись 
до переліку лідерів українського кондитерського ринку. Через війну на Донбасі вона 
втратила 70% потужностей, ще дві фабрики (в Мукачевому та Дніпрі) забрали кредитори. 
Впродовж останніх років Авраменко бореться з наслідками кризи і щосили намагається 
зберегти торговельну марку АВК, якій 2021-го виповнюється 30 років. У нього починає 
виходити. Історію АВК можна поділити на кілька етапів. Перший – стартап, «коли у нас було 
багато ентузіазму і зовсім не було знань», каже Авраменко. Другий етап почався 1997 року. 
Компанію тоді помітив американський інвестфонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 
під керуванням Horizon Capital. «Вони перейнялися нашою бізнес-моделлю і культурою», – 
згадує Авраменко. Фонд купив за $8,9 млн 25,1% компанії, що дало змогу закупити нове 
обладнання і модернізувати бізнес-процеси. «Ці гроші допомогли нам зробити стрибок 
уперед, – згадує засновник АВК. – Ми б їх довго ще заробляли». У 2012 році чистий прибуток 
компанії зріс до 167 млн грн (майже $21 млн) за виторгу 3,44 млрд грн ($430 млн). 
Чисельність співробітників перевищувала 10 000 осіб. Інвестор допоміг підприємцю не 
тільки грошима, а й новим підходом до бізнесу. «Впровадили засідання ради директорів, 
розробили стратегію, – розповідає Авраменко. – Ми довго так працювали, йшли до світлого 
майбутнього». Фонд чекав наступного кроку – розміщення акцій АВК на біржі, але 
Авраменко не хотів втрачати свободу дій і був проти цієї ідеї. Наприкінці 2013 року він 
викупив пакет WNISEF за $45 млн. «Ми тільки-но запустили потужний, красивий 
розподільний центр під Донецьком і взяли кредити під розширення бізнесу в Росії, як 
сталася трагедія на Донбасі, – згадує Авраменко про кінець щасливої для нього епохи. – Ми 
думали, що до осені все закінчиться». Не закінчилося. У січні 2015-го у красивий 
розподільний центр влучив снаряд. Один співробітник загинув, кількох було поранено. 
Авраменко вирішив евакуювати всіх, кого можна. Людей перевезли в Дніпро і Київ, 
орендували квартири, дали роботу. Він називає персонал своєю великою родиною і шкодує, 
що не всіх знає в обличчя. «Раніше у мене яка була проблема? Неможливо знати всіх 
працівників, управляючи п’ятьма фабриками, де працює понад 10 000 людей,– журиться 
Авраменко. – Нині в мене 1000 співробітників, із них 271 на виробництві». До російської 
агресії Авраменко будував бізнес на паритетних засадах із Валерієм Кравцем. Бізнесмен не 
говорить, що стало причиною розбрату, але з 2015 року колишні партнери не розмовляють. 
«Оскільки не було розуміння, то я пішов із компанії і обнулив свою частку акцій,– каже 
Авраменко. – Втратив гроші, але залишився живим. Нехай там усе залишається». Авраменко 
зареєстрував нову юридичну особу, «з такою ж торговельною маркою АВК, але додатковим 
словом «Конфекшінері». Це маленька компанія зі статутним фондом $1000, говорить 
Авраменко. Основною метою було врятувати людей, ущільнитися, але продовжити 
існування бізнесу. «АВК розірвана на частини. Про минуле лише згадуємо», – неохоче 
коментує ситуацію Кравець. За словами бізнесмена, особливих досягнень у бізнесі, який 
йому дістався, немає. «Зберігаю виробництво в Донецьку і Луганську, – розповідає він. – 
Працють 1500 осіб, виробляють 250 найменувань кондитерських виробів». Уточнювати, 
про які фабрики йдеться, Кравець не став, оскільки побоюється, що опублікована 
інформація йому зашкодить. На фабриках у Луганську й Донецьку, які раніше входили в 
АВК, працює компанія «Лаконд», що випускає кондитерку, подібну до тієї, яку до війни 
виробляла АВК. Основний ринок збуту – Росія. У 2015 році СБУ ввела заборону на 
переміщення товарів із не підконтрольних Україні територій, говорить колишній 
гендиректор АВК Роман Бабець. Після того, як війна повністю відрізала Авраменка від 
фабрик на Донбасі, розпочався третій етап у житті підприємця і бренда, який він хоч би там 
що вирішив урятувати. У старій АВК залишалися дві фабрики – в Мукачевому та Дніпрі, і 
непідйомні борги на $160 млн, насамперед «дочкам» російських Ощадбанку ($80 млн) і 
Зовнішекономбанку ($60,6 млн). Першою пішла з молотка фабрика в Мукачевому. Основне 
шоколадне виробництво перенесли на старе підприємство в Дніпрі. Але 2020 року і її 
виставили на продаж за 120 млн грн. Часу на розробку багатосторінкової антикризової 
стратегії не було. Бізнес під брендом АВК потрібно було рятувати швидко. Сировину й 
устаткування брали у партнерів з відстроченням платежу. Дистриб’юторам продавали 
продукцію за передоплатою. Нарощували асортимент і запускали нові категорії товарів, 
наприклад круасани та каву Baristi. Замовлення розміщували на інших українських і 
закордонних фабриках. «Після переїзду в Дніпро ми випускали приблизно 150 нових 
продуктів, – згадує Бабець. – Потрібно було заповнити втрати у валовому прибутку. Багато 
продуктів не прижилися, але свою функцію вони виконали». За вісім місяців 2016 року 
«АВК Конфекшінері» випустила 26 000 т солодощів. За оцінкою Candy Industry, виторг 
компанії того року становив $269 млн. Росія ввела ембарго на імпорт української 
кондитерки ще до втрати фабрик АВК на Донбасі. «У нас орієнтовно 50–60% експорту 
залежали від РФ, – розповідає Бабець. – Це був сильний удар. Ми втратили майже 70% 
валового прибутку». Довелося терміново шукати нові експортні ринки. У 2018 році АВК вже 
експортувала 50% продукції до кількох десятків країн. «В деякі країни це були не системні 
поставки,– згадує колишній гендиректор. – Такого обсягу і ритмічної роботи, як з РФ і СНД, 
не було». Авраменко пишається тим, що постачає солодощі до Японії. У 2018–2019 роках 
АВК вислала туди 1200 т. «Експорт до Японії – це якість, – каже підприємець. – Якщо ми 
відповідаємо їхнім вимогам, то можемо спати спокійно». Щоб наростити продажі, АВК 
почала торгувати цукерками онлайн і відкрила шість фірмових магазинів у Дніпрі. У них 
можна не тільки купити солодощі, а й випити кави – Авраменко вважає це своєю 
інновацією. Протягом трьох років магазини доводилося дотувати, вийшли в плюс вони 
лише 2020 року. Тепер Авраменко хоче відкрити магазини в Києві. З 2008-го по 2018 рік 
частка ринку, яку займала АВК серед виробників солодощів, зменшилася з 11,4% до 7,1%, 
зазначає засновник інвесткомпанії Blackshield Capital Максим Корецький. У 2012 році АВК 
була 49-ю у світовому рейтингу Global Top 100 Candy Companies, а в 2020-му компанія 
опустилася на 65-те місце. Її найбільший український конкурент ROSHENв останньому 
рейтингу посів 27-ме місце. Паралельно з реалізацією екстреного плану порятунку 
Авраменко будував нову фабрику. Її запустили влітку 2020 року. На відміну від 
багатоповерхових радянських коробок, нова фабрика – одноповерхова. Її площа 10 000 кв. 
м, вона може випускати орієнтовно 22 000 т продукції на рік. Віртуальну екскурсію 
Авраменко розпочинає з ремонтної майстерні. «Я завжди засмучувався, коли бачив 
німецьких ремонтників у чистих халатах і наших працівників із чорними руками,– 
розповідає він.– Не міг зрозуміти, чому в нас так. А нині в нас не гірше, ніж у Німеччині». 
Перемикає камеру на виробничий цех і розповідає, що у фабрики чотири лінії для 
виробництва солодощів, одна – для випуску мультизлакових снеків і невеликий цех з 
виробництва рослинного м’яса. Довжина конвеєра – 180 м, від завантаження сировини до 
готової цукерки. Найбільше Авраменкові до вподоби спостерігати за сумлінною працею 
співробітників, які не знають, що перебувають під наглядом начальника. «Люди – головна 
цінність, – декларує він. – Нам потрібні ті, хто пишається своєю роботою та є її 
амбасадором». Авраменко не говорить, скільки витратив на будівництво фабрики. За 
оцінкою Корецького, вона обійшлася щонайменше у 264 млн грн ($33 млн). Авраменко 
вийшов із цейтноту, в якому його застав 2015 рік. .. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами forbes.ua  

 

 

https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-rynok/obzory-rynka/paradoks-kartofelnogo-krakhmala-v-ukraine-aktivnyy-import-belorusskoy-produktsii-vytalkivaet-ukrainskikh-proizvoditeley-na-rynok-kitaya/
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http://www.gadyach-cheese.com/uk/production
http://www.terrafoodgroup.com/ru/
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http://www.avk.ua/
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Як український бренд води потрапив на  
полиці магазинів Кувейту 

30.03.2021 

Нещодавно ми писали, про те як виробник VODA UA випустив воду у 
повністю переробній картонній упаковці. У березні 2021 року компанія 
підписала контракт і відправила першу партію води до Кувейту.  

Ми поговорили із власником бренду VODA UA Дмитром Нікіфоровим, як арабські 
партнери шукали постачальника і чому обрали його підприємство, чому він перейшов з 
фінансового ринку у виробничий бізнес і чому вода перетворюється на стратегічний ресурс. 
Компанія-дистриб'ютор з Кувейту провела сліпе дегустування та аналіз води багатьох 
українських виробників. Їх представник відбирав зразки в супермаркетах, їздив по заводах. 
Це тривало більше року. На якомусь етапі ми дізналися, що нашу компанію розглядають, як 
одного з можливих постачальників. Ми дали доступ на своє виробництво. В першу чергу, їх 
цікавила якість води. Якщо коротко, то це мала бути слабо мінералізована вода з pH вище 7, 
тобто слаболужна. Під ці критерії одразу потрапила невелика кількість вітчизняних 
виробників. Крім того, їх цікавив відмінний від інших дизайн. Окрім якості потрібна була 
ще й харизма! У підсумку вони придбали всю лінійку води без газу у нашій упаковці, з нашої 
етикеткою, під нашим брендом. Ми отримали передоплату і до кінця місяця відвантажимо 
перші два сорокафутових контейнери. До кінця року вони мають викупити 40 таких 
контейнерів. Для нас важливий не тільки комерційний, але інформаційний і психологічний 
аспекти цієї угоди. Відвантаження до Кувейту відкриває двері в усі країни Перської затоки.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами retailers.ua 

 
Моршинский завод минеральных вод "Оскар" построит цеха для 

выпуска безалкогольных напитков на Львовщине 
01.04.2021 

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" (МЗМВ) планирует 
строительство в с.Довге (Львовская обл.) купажного, производственного и 
складского помещения для выпуска безалкогольных напитков. 

Компания хочет построить на территории существующего производства 
сырокупажный цех размером 30х20 м для приготовления напитков, состоящих из воды, 
сахара, сока, белков, натуральных подсластителей и ароматизаторов. Другие площадки для 
строительства цехов "Оскаром" не рассматриваются. По данным реестра, для разлива 
напитков планируется строительство производственно-складского помещения с 
размерами 132х72 м, где будут запущены две новые производственные линии "Кронес" 
общей продуктивностью 44 тыс. бутылок в час. Также МЗМВ "Оскар" построит складское 
помещение размером 162х77 м для хранения готовой продукции. Согласно данным 
Реестра, также планируется строительство отдельно расположенной паровой котельной, 
которое компания намерена оснастить работающими на природном газе котлами Bosch. По 
данным реестра, главными позитивными социально-экономическими параметрами 
данного производства являются увеличение налоговых поступлений в бюджет и рост 
количества рабочих мест для местного населения. Как сообщалось, МЗМВ "Оскар" входит в 
крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Borjomi Ukraine. … 

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

 
В Україні затвердили гігієнічні вимоги до  

виробництва мінеральних вод 
14.04.2021 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор 
Петрашко підписав наказ №741 «Про затвердження Гігієнічних вимог до 
виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних». 

Зазначається, що наказом визначаються гігієнічні вимоги до: виробництва та обігу 
води природної мінеральної та води джерельної; обладнання і технологічного 
устаткування, які використовуються під час вказаних вище процесів; обробки води 
природної мінеральної та джерельної. Також наказ врегульовує питання маркування води 
природної мінеральної та джерельної; застосування до вод природних мінеральних та вод 
джерельних окремих видів тверджень, наприклад,«Стимулює травлення», «Підходить для 
приготування їжі для немовлят» тощо. Вимоги наказу не застосовуватимуться до вод, які 
використовуються для лікувальних цілей (є лікарськими засобами), а також вод, які 
споживаються людьми в місці їх видобування або в місці їх природного виходу на 
поверхню. «Наказ дозволить запровадити європейські вимоги до вод природних 
мінеральних, усунути бар’єри для інвестицій у виробництво таких вод в Україні та створити 
умови для добросовісної конкуренції на ринку», - зазначив заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Глущенко. За інформацією 
пресслужби, наказ ґрунтується і відповідає вимогам Директиви Європейського парламенту 
і Ради Європейського Союзу 2009/54/EC від 18 червня 2009 р. про використання і 
розміщення на ринку природних мінеральних вод. Наказ набере чинності через три місяці з 
дня його офіційного опублікування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Нове обличчя торгової марки 

“Бон-Буассон” 
29.04.2021 

Всесвітньовідома британська компанія Claessens створила новий 
стиль одному з провідних українських брендів природної води – «Бон 
Буассон». Про це повідомляє портал rau.ua 

Метою ребрендингу, стало бажання донести до споживача природне походження 
води. Адже вода «Бон Буассон» народжується в особливому гідрогеологічному районі  
України – “Солоний Лиман” на Дніпровщині, який з середини XX століття є курортом-
заповідником . Тут все неповторне – мікроклімат, природа, величезна кількість 
представників флори і фауни. Насамперед, це унікальне озеро «Солоний Лиман», яке за 
своїми лікувальними властивостями порівнюють з Мертвим морем. Це і Самарській 
реліктовий ліс – найпівденніший природний ліс на території України, вік якого нараховує 
тисячі років. Тут поєднуються хвойний ліс з рослинами степової зони, навколо лише дика 
природа і чисте повітря. Саме тут народжується унікальна природна вода, що володіє 
особливими властивостями – найвищим показником PH – 8,6 серед природних вод України 
та оптимальним балансом солей і мінералів, що є дуже важливим для здоров’я людини. Для 
створення нового образу «Бон Буассон» була обрана авторитетна британська компанія 
Claessens, що є міжнародним експертом  у сфері розробки брендів. У портфоліо компанії 
створення неповторного стилю для Johnnie Walker, Chivas Regal, Jagermeister, Bacardi. Саме 
неповторність одна з причин, чому вони сьогодні є лідерами і уособленням своїх товарних 
категорій. Фахівці по бренду Claessens розробили для «Бон Буассон» оригінальну форму 
пляшки, що передає легкість , плавність та природу живої води. У дизайні ідея про 
природнє походження реалізована через особливий стиль і колірні рішення.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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За I квартал 2021 року співробітники ДФС вилучили з незаконного  
обігу тютюнових виробів на суму 226,6 млн гривень 

08.04.2021 

За підсумками I кварталу 2021 р. співробітники Державної 
фіскальної служби забезпечили вилучення з незаконного обігу тютюнових 
виробів обсягом 36,4 тис. тонн на загальну суму 226,6 млн грн.  

В рамках кримінальних проваджень вилучено продукції обсягом 33,1 тис. тонн на 
суму 205 млн грн, у рамках адміністративних проваджень - 3,3 тис. тонн на суму 21,6 млн 
грн. “Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС 
оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних 
тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по 
інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти 
надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції”, - 
зазначив Голова ДФС Вадим Мельник. ДФС продовжує досудові розслідування за фактами 
обігу незаконної тютюнової продукції та передачу матеріалів до судових інстанції. 

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

 
Philip Morris оценила падение рынка  

сигарет в Украине в 16% 
21.04.2021 

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в январе-
марте 2021 года снизила отгрузку сигарет в Украине на 10,9% по сравнению 
с январем-мартом 2020 года в связи с общим снижением рынка. 

Согласно годовому отчету компании, опубликованному, объем рынка сигарет в 
Украине в первом квартале 2021 года сократился по сравнению с первым кварталом 2020 г 
на 15,7% (без учета влияния движений товарных запасов дистриб’ютора). Компания 
поясняет сокращение рынка ростом цен на продукцию из-за повышения акцизных налогов, 
а также увеличением контрабанды. При этом Philip Morris отмечает, что снижение продаж 
сигарет удалось частично компенсировать увеличением доли рынка табакосодержащие 
изделий для электрического нагрева (ТИЭН). В целом отгрузки продукции компанией в 
Восточной Европе (включая Россию) в первом квартале 2021 года сократились на 0,7% – до 
25,6 млрд единиц. В то же время в Восточной Европе произошел рост продаж ТИЭН, 
отгрузки которых за январь-март возросли на 29,1% , тогда как отгрузки сигарет 
сократились на 6,8%. Как сообщалось, ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших 
табачных компаний страны, в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 
2019 годом – до 2,73 млрд грн. Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип 
Моррис Украина", – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. 
Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, и продает их в 180 странах. В Украине 
компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области, на 
предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек. Компания снизила в 2020 году 
отгрузку сигарет в Украине на 4,3% по сравнению 2019 годом в связи с общим снижением 
рынка, которое удалось частично компенсировать увеличением доли рынка табачных 
изделий для электрического нагрева (ТИЭН). 

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

 
Рада одобрила запрет рекламы  

электронных сигарет 
27.04.2021 

Верховная Рада приняла за основу "О внесении изменений в статью 
22 закона "О рекламе" относительно рекламы электронных сигарет и 
жидкостей, используемых в электронных сигаретах". 

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4212 в 
первом чтении с учетом предложений комитета проголосовали 284 народных депутатов. 
Законопроектом предложено распространить предусмотренный законом "О рекламе" 
запрет на рекламу табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права 
интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, на 
электронные сигареты и жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также знаки 
для товаров, которыми выпускаются электронные сигареты и указанные жидкости. При 
этом при голосовании за законопреокт были учтены предложения парламентского 
комитета, которым предложено распространить запрет также и на "содержащие табак 
изделия для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным 
управлением" и устройства для потребления таких табачных изделий. Также комитет 
поручил предусмотреть в законопроекте ко второму чтению введение административной 
ответственности за нарушение норм законодательства по регулированию обращения 
электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также 
содердащих табак изделий для электрического нагрева и соответствующих устройств. 
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3628 о запрете 
продажи электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева лицам, не 
достигшим 18 лет. За соответствующий законопроект проголосовали 309 нардепов при 
необходимых 226 голосах. Законопроект также вводит ответственность за продажу 
несовершеннолетним электронных сигарет, жидкостей, используемых в них.  

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

 
"JTI Украина" планирует инвестировать $45 млн в расширение  

производственных мощностей своей фабрики в Кременчуге 
29.04.2021 

Табачная компания "JTI Украина" в 2021-2022 годах планирует 
инвестировать $45 млн в расширение и обновление производственных 
мощностей своей фабрики в Кременчуге. 

"Это модернизация всего производства, а не инвестиции в отдельную производ-
ственную линию, как было два года назад. В планах на этот год – расширение фабрики, 
строительство нового склада, модернизация табачного цеха, новые производственные 
линии, модернизация зданий, сооружений, инфраструктуры и многое другое", - сообщил 
гендиректор Japan Tobacco International Ukraine Пол Холловей в эксклюзивном интервью. 
Компания намерена нарастить экспорт табачной продукции, и сделать его более 
эффективным. Важным фактором, повлиявшим на планы, стало получение ею статуса 
авторизированного экономического оператора , которое позволит сократить таможенные 
формальности при импорте сырья и экспорте готовой продукции. Гендиректор компании 
отметил, что JTI, получившая данный статус первой в Украине, получит ряд преимуществ 
при прохождении таможенных формальностей в Украине, в числе которых возможность 
пользоваться специальной выделенной полосой движения для коммерческих 
транспортных средств. Холловей уточнил, что в 2020 г. компания выплатила в шесть раз 
больше дивидендов, чем за всю историю работы JTI в Украине, и выделенные для развития 
фабрики инвестиции не отразятся на дальнейшей выплате дивидендов акционерам.  

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Цены на строительно-монтажные работы  
в Украине возросли на 15,2% 

29.04.2021 

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в марте 2021 
года возросли на 15,2% по сравнению с мартом 2020 года, сообщила 
Государственная служба статистики (Госстат).  

По данным статведомства, цены увеличились во всех сегментах строительства: в 
жилом строительстве рост составил 8,3%, в нежилом – 11,1%, в инженерном – 23,5%. По 
сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий в 
марте возросла на 1,3%, нежилых – на 1,9%, инженерных сооружений – на 1,2%. Как 
сообщалось, в 2020 г. цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим 
годом, тогда как в 2019-м – на 6%. Показатели приведены без учета аннексированной 
территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и 
Луганской областей, отмечает Госстат. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Освітлення і водопостачання: Мінрегіон  

готує нові проєкти з ЄІБ 
10.04.2021 

Міністерство розвитку громад та територій України готується до 
реалізації нових проєктів з Європейським інвестиційним банком у сфері 
водопостачання та зовнішнього освітлення. 

«Під час зустрічі з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном 
обговорили стан поточних спільних проєктів та плани на майбутнє. Спільно з 
Європейським інвестиційним банком - нашим надійним партнером - ми реалізовуємо 
«Надзвичайну кредитну програму для відновлення України». У межах Програми схвалено 
246 проєктів. ЄІБ надав 200 млн євро на їхню реалізацію. Ці кошти спрямовані на 
реконструкцію великих об’єктів соціальної інфраструктури на Сході України. До переліку 
об’єктів входять спеціалізовані медичні й освітні заклади", - повідомив міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов. Також, за його словами, кошти підуть на 
поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб у дев'яти областях України, куди 
вони були змушені переїхати. "Зараз Мінрегіон готується до нових спільних проєктів із ЄІБ 
у сфері водопостачання та зовнішнього освітлення. Також плануємо розвивати мономіста 
та забезпечувати справедливу трансформацію вугільних територій", - зазначив Чернишов. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Минрегион планирует в этом году обновить  

более тридцати строительных норм 
21.04.2021 

Министерство развития громад и территорий в 2021 году планирует 
обновить более тридцати государственных строительных норм (ГСН) - 
почти треть от действующих сегодня ГСН. 

Отмечается, что Минрегион в 2021 году получил рекордное за последние десять лет 
бюджетное финансирование научных исследований и работ по нормированию и 
стандартизации. Общая сумма достигает 54 млн грн. В этом году Минрегионом будет 
разработано четыре новых ГСН, на замену строительных норм и правил, которые были 
приняты еще в 80-х годах прошлого столетия, в том числе по проектированию и 
строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений. По меньшей мере треть 
от общего объема финансирования министерство планирует направить на работы по 
стандартизации в строительстве - более 130 национальных стандартов. В частности речь 
идет о почти 20 национальных стандартах, направленных на обеспечение внедрения ВІМ-
технологий, в том числе, национальные стандарты, идентичные гармонизированным 
европейским и международным стандартам (принятие методом перевода); до 60 
гармонизированных европейских «подрегламентных» (Регламент ЕС № 305) стандартов 
относительно строительной продукции (принятие методом перевода); до 30 национальных 
стандартов по энергоэффективности; более 20 других национальных стандартов, в том 
числе «поддерживающих» стандартов, которые раскрывают положения государственных 
строительных норм (содержат соответствующие методики расчета, на которые есть ссылки 
в ГСН с целью системного введения параметрического метода нормирования в 
строительстве). Соответствующий перечень, направлен в Национальный орган 
стандартизации для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 
2021 год. «До 2025 года, при условии соответствующего ежегодного финансирования, 
Министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. 
Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок по приоритетным 
направлениям в сферах строительства, пространственного планирования территорий и 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства», - рассказала заместитель министра 
развития громад и территорий Наталья Козловская. Государственные строительные 
нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются во 
время проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, 
микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 

 
Названо переможця конкурсу на посаду глави Держінспекції  

архітектури, створеної замість ДАБІ 
28.04.2021 

У середу, 28 квітня, визначився переможець конкурсу на посаду 
керівника Державної інспекції архітектури та містобудування України. 
Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабміну. 

Як сказано в документі, в конкурсі на посаду голови Державної інспекції архітектури 
і містобудування переміг Семен Кривонос. Нагадаємо, майже рік тому уряд вирішив 
ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію і створити замість неї три нові 
органи влади. Однак пізніше залишили тільки Державну інспекцію архітектури і 
містобудування. В інтерв'ю «Слово і діло» міністр розвитку громад і територій Олексій 
Чернишов заперечував можливість нового керівника впливати на дозвільний ринок і 
назвав повідомлення про можливі зв'язки керівництва органу з одіозними гравцями ринку 
«штучно створеним ефектом». Чернишов також розповів, коли все ж ліквідують ДАБІ та як 
зміниться архітектурно-будівельний контроль. За словами Чернишова, концепцію 
реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції змінили через те, що не був 
оперативно прийнятий новий профільний закон. Міністр також повідомив, що буде з 
будинками, які ДАБІ не ввела в експлуатацію. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами slovoidilo.ua 
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Ивано-Франковскцемент получил 1,3 млрд грн  
чистой прибыли 

18.04.2021 

ЧАО "Ивано-Франковскцемент" (Ямница Ивано-Франковской обл.) по 
итогам 2020 года получило 1,31 млрд грн чистой прибыли, что на 60% 
превышает показатель 2019 года.  

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР о 
дистанционном годовом собрании акционеров 20 мая, чистая прибыль на акцию составила 
990,18 грн (против 618,68 в 2019 г). Нераспределенная прибыль компании в 2020 году 
выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом – до 3 млрд грн. Суммарная 
дебиторская задолженность выросла на 56,4% – до 533,5 млн грн, долгосрочные 
обязательства сократились на 24,7% – до 772,9 млн грн, текущие – на 1%, до 1,27 млрд грн. 
Активы компании по итогам 2020 г. возросли на 12% и составили 5,31 млрд грн. Кроме 
того, акционеры намерены направить 215 млн грн на выплату дивидендов из прибыли за 
2018 и 2019 гг., а прибыль за прошлый год оставить нераспределенной. Также планируется 
прекратить полномочия наблюдательного совета предприятия в полном составе. Как 
сообщалось, в 2019 г. чистая прибыль предприятия составила 821,6 млн грн, что в восемь 
раз больше, чем в 2018 г. При этом в 2018 году чистая прибыль сократилась почти в пять 
раз – до 114,4 млн грн. ЧАО "Ивано-Франковскцемент" создано в 1999 году путем 
преобразования Ивано-Франковского цементно-шиферного комбината, основанного на 
базе цементного завода в 1964 г. Занимается производством цемента, шифера, гипса, и 
гипсового медицинского бинта. Экспортирует продукцию в Румынию, Молдову и Беларусь. 
Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2020 года 
являлась CemIn West SA (96,6125%, Женева, Швейцария). Конечным бенефициаром указан 
Николай Круць. Уставный капитал ЧАО на апрель-2021 составляет 133,1 млн грн. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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ДАБІ видала дозвіл на забудову набережної  
на Подолі, яку розслідує ДБР 

22.04.2021 

ДАБЫ видала ТОВ «Ріверсайд Девелопмент Лтд», ПАТ «Київський 
річковий порт» і ТОВ «Торгрічтранс» дозвіл на будівництво на трьох 
ділянках загальною площею 12,93 га по вул. Набережно-Хрещатицька у 
Подільському районі м. Києва. 

Дозвіл видано на «реконструкцію майнового комплексу під багатофункціональний 
комплекс». По факту там будуватиметься ЖК «Новий Поділ». Як вказано в техніко-
економічних показниках, у комплексі передбачено 1246 квартир загальною площею 103 
тис кв м. Заплановано 10 черг будівництва. Будинки матимуть висоту 9 поверхів. Також 
заплановано 113 тис кв м офісних і торговельних приміщень, дитсадок на 80 місць і паркінг 
на 54 тис кв м. Генпідрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», що входить до групи 
компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, партнера екс-заступника 
директора Департаменту містобудування КМДА у 2010-2015 рр, а зараз – засновник і CEO 
компанії SAGA Development (раніше Riverside Development) Андрія Вавриша. Нагадаємо, 
законність цієї забудови досліджується слідчими Державного бюро розслідувань під 
процесуальним наглядом Офісу Генпрокурора. Слідство встановило ряд порушень, а також 
«неодноразову протиправну зацікавленість» до вказаних ділянок Андрія Вавриша з метою 
подальшої забудови. Останній, за даними слідства, проявляв її ще будучи чиновником 
КМДА. Ділянки (12,23 га, 0,21 га та 0,49 га) визнані речовими доказами у кримінальному 
провадженні. 31 липня Октябрський райсуд Полтави наклав арешт на них. Однак, 10 
вересня Полтавський апеляційний суд його скасував. У травні 2020 року ДАБІ відмовила 
забудовникам у видачі дозволу на проведення будівельних робіт. Втім, у вже у вересні того 
ж року Окружний адмінсуд м. Києва це рішення ДАБІ скасував, і зобов’язав Інспекцію 
видати забудовникам дозвіл. Втім, у подальшому забудовники відмовилися від свого 
позову, і у грудні 2020-го апеляція визнала рішення ОАСКу нечинним. Як відомо, ділянки 
12,23 га та 0,21 га перебувають на праві постійного користування у ПАТ «Київський 
річковий порт», а 0,49 га – в оренді у ПАТ «Торгрічтранс». Користувачі ділянок передали 
функції замовника будівництва на користь ТОВ «Ріверсайд девелопмент Лтд» і ТОВ 
«Набережна-Інвест». Усі ці ділянки відповідно до Генплану є територією громадської 
забудови. Відтак, будівництво житла на них заборонене. Як відомо, у Києві є поширеною 
схема видачі МУО для проектування «багатофункціональних комплексів» на території 
громадської забудови, де по факту, всупереч закону, будується житло. … 

Читати повністю >>>                                                                        © Ірина Шарпінська, «Наші гроші» 
За матеріалами nashigroshi.org 

 
ООО "А.В.С." получил 147 млн грн чистого  

убытка по итогам 2020 года 
29.04.2021 

ООО "А.В.С."(Киев) по итогам 2020 года получило 147 млн грн чистого 
убытка против прибыли 66,6 млн грн в 2019 году. Об этом сообщает служба 
новостей портала fixygen.ua 

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его выручка в прошлом 
году увеличилась на 36,2% и составила 76,6 млн грн. Валовой убыток девелопера 
увеличился в 2,3 раза – до 37,9 млн грн, операционный убыток составил 150,6 млн грн. 
Непокрытый убыток компании увеличился на 24,4% – до 749 млн грн, долгосрочные 
обязательства сократились на 32,6% – до 96,9 млн грн, текущие – увеличились на 19%, до 
624,5 млн грн. Активы компании в 2020 году снизились на 11,1% и составили 510 млн грн. 
Согласно отчету, в 2020 году компания не вводила в эксплуатацию новые секции жилищно-
офисного комплекса со встроенными помещениями и подземным паркингом по ул.Василия 
Тютюнныка, 37/1 (ЖК "Престиж холл"), строительство ведется согласно утвержденному 
плану. Первые пусковые комплексы ЖК (секции №2, 3, 5 и 8) введены в эксплуатацию в 
2011-2013 годах, секции №1 и №4 введены в 2019 году. ООО "А.В.С." создано в 2002 году для 
реализации проектов строительства элитной недвижимости в Киеве. Компания в 
партнерстве с девелопером Independence реализует проект строительства элитного ЖК 
"Престиж холл" по ул.Василия Тютюнныка, 37/1 в Печерском районе Киева. Подрядчиком 
выступает ЗАО "Аэробуд". По данным портала ЛУН.юа, в проекте запланировано восемь 
секций на 655 квартир. Инфраструктура ЖК включает подземный паркинг на 663 
машиноместа, Встроенные офисно-торговые помещения составляют около 8 тыс. кв. м. В то 
же время строительство секций №6 и №7 приостановлено. По состоянию на конец 2020 
года, владельцем компании числилось ООО "КУА "Финансовый капитал" в интересах 
ЗНПВИФ "Бест фонд" (94,5%, Днепр). Конечным бенефициаром числится Станислав 
Шейхетов. Зарегистрированный капитал ООО "А.В.С." составляет 516,2 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Польский госбанк выделил €81,5 млн львовскому 
 Innovation District ІТ Park 

08.04.2021 

Крупнейший государственный банк Польши BGK (Bank Gospodarstwa 
Krajowego) выделил кредит проекту инновационного квартала во Львове 
Innovation District IT Park. 

Innovation District IT Park представляет собой квартал площадью 10 га, который 
появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Пространство ориентированно 
на IT-бизнес и сотрудников инновационных компаний, также в Innovation District IT Park 
планируют обучать будущих IT-специалисты. Кроме офисных помещений, на территории IT 
Park разместится также кампус лабораторий, свободный доступ к которым получат ученые 
и студенты из разных учебных заведений города. Офисная часть парка рассчитана на 10 
000 IT-специалистов. Проект уже имеет первых резидентов, среди которых компании 
GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe и Perfectial. Хотя строительство парка должно было 
начаться в 2018 году, работы до сих пор не начаты. Однако представители парка называют 
плановую дату открытия первой очереди проекта — вторая половина 2023 года. Общая 
стоимость строительства первой очереди проекта составляет €136 млн. Проект 
реализуется при участии локального инвестора и крупнейшего риал-эстейт фонда мира, 
при поддержке и партнерства «Львовского IT Кластера». Генеральным подрядчиком 
строительства будет одна из крупнейших строительных компаний Польши Unibep. Ранее на 
Innovation District IT Park привлекли $95 млн инвестиций от компания Galereja Centre 
(наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). 

Читать полностью >>> 
По материалам inventure.com.ua  
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Новинский выкупил ТРЦ своей обанкротившейся  
сети "Амстор" 

09.04.2021 

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение 
кипрской Smart Investments (CY) Ltd на приобретение свыше 50% в 
уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент". 

Соответствующее решение АМКУ принял 8 апреля, сообщает пресс-служба 
регулятора. ООО "Мадера Девелопмент" до последнего времени принадлежало основателю 
инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. В декабре 2020 года эта фирма выкупила 
ряд торговых центров, земельных участков и торговое оборудование сети "Амстор" в 
Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе за 456 
млн грн. В "Укрэксимбанке" тогда уточняли, что имущество было продано в рамках 
урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" на сумму около 2 
млрд грн в процессе банкротства должника. СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать 
активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского (как отмечалось, ранее ООО "Мадера 
Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также 
трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и 
Мариуполе). Накануне решения АМКУ Concorde Capital сообщила о передаче тоговых 
центров сети "Амстор" в управление входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима 
Новинского компании East Solution Group (ESG). Напомним,  в октябре 2019 года 
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. В начале 2015 года 
между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил 
сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны 
обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях. В апреле 2015 году в "Смарт-
холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 
$160 млн, перед поставщиками - около 300-350 млн грн. 

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

 
Прибыль управляющей ТРЦ компании Arricano  

выросла в 2,5 раза 
22.04.2021 

Чистая прибыль кипрской Arricano Real Estate Plc, управляющей 
компании и девелопера ряда ТРЦ в Украине, за 2020 год составила $20,2 
млн, что в 2,5 раза больше показателя 2019 года. 

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже, ее выручка в минувшем 
году сократилась на 13% – до $32,3 млн, что связано с введением в Украине карантинных 
ограничений и временным закрытием торговых центров. При этом базовая операционная 
прибыль до переоценки инвестиционной собственности снизилась на 11% и составила 
$21,7 млн. "Несмотря на временное закрытие розничных магазинов и ограниченный 
доступ, заполняемость всего портфеля Arricano осталась на уровне 99% – на том же уровне, 
что и с 2018 года, а выручка снизилась всего на 13%, что, по нашему мнению, отражает 
очень стабильную работу компании", – указано в отчете. Прибыль от переоценки 
инвестиционной недвижимости Arricano в 2020 году составила $24,9 млн, что в основном 
связано с повышением арендных ставок в функциональной валюте, вызванным ростом 
курса доллара США. По состоянию на 31 декабря 2020 года общая справедливая стоимость 
инвестиционной недвижимости Arricano сократилась на 4,8% и составила $275,5 млн. 
Уменьшение показателя компания связывает с неопределенностью на рынке из-за 
пандемии коронавируса, что привело к росту ставок капитализации, используемых при 
оценке недвижимости. Кроме того, чистая стоимость активов сократилась на 6,6% – до 
$119,4 млн. Arricano уточняет, что на начало 2021 года она имела в распоряжении $12 млн 
свободных денежных средств по сравнению с $6,9 млн годом ранее, а объем ее 
задолженности незначительно вырос – до $105,8 млн с $102,4 млн. В целом, расходы 
Arricano в прошлом году были сокращены на 17%, или на $2,2 млн. В сообщении отмечается 
также, что несмотря на замедление строительства из-за пандемии коронавируса, компания 
сохраняет планы по открытию ТРК Lukianivka в 2022 году. Как сообщалось, чистая прибыль 
Arricano Real Estate Plc в 2019 году составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 
года. Arricano специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, 
является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и 
управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" 
и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании 
также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев). По состоянию на апрель 2021 года 
акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital 
Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный 
пакет акций Тедера составляет 70,86%. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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До гендиректора ВДНГ з обшуками  
прийшли поліція і СБУ 

13.04.2021 

До гендиректора ВДНГ Євгена Мушкіна з обшуками прийшли поліція 
та СБУ. Про це він повідомив на сторінці у Facebook. Про це повыдомляэ 
служба новин порталу rubryka.com 

"У мене у квартирі обшук, Діанка і малюки в шоці. Офіс ВДНГ і павільйони 
обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили. Коли я тільки 
прийшов працювати на ВДНГ, мені говорили, що буде непросто. Багато хто не вірив, що у 
мене і моєї команди вийде перетворити напівзруйнований комплекс в популярне місце 
відпочинку городян. Запевняли, що реформувати державну інституцію – завдання не з 
простих", – пише він. При цьому Мушкін заявив, що не очікував агресивних дій 
правоохоронних органів. "Я завжди відкритий для будь-яких перевіряючих органів, вся 
звітність ВДНГ публікується на сайті комплексу. На будь-який запит державних служб, ми 
готові надавати документи та пояснення. Минулого тижня я був справді щасливий, що ми 
нарешті закрили величезний податковий борг ВДНГ перед державою, який накопичувався 
багато років. Але, мабуть, мої спроби відстояти цілісність території та зробити ВДНГ 
прикладом успішного відродження і трансформації державної інституції в Україні комусь 
не дають спокою… Але навіть попри це, хочу заявити наступне: я не для того майже 5 років 
керую Експоцентром, щоб так просто здатися. Друзі, я прошу максимального розголосу: 
підтримайте нас і розкажіть про свавілля, яке відбувається на ВДНГ прямо зараз. Готовий 
давати коментарі ЗМІ", – пише Мушкин. Як говориться в повідомленні виставкового центру 
на Facebook, слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі Мушкіна у зловживанні 
службовим становищем і отриманні хабара за передачу в оренду державного майна. "Ми 
вважаємо ці дії шкодять репутації комплексу і такими, що порушують права його 
керівництва", – заявили в експоцентрі. Там запевняють, що ведуть прозору звітність про 
витрати всіх коштів на офіційному сайті, а 9 квітня комплекс нарешті закрив всі податкові 
зобов'язання перед державою, які накопичувалися протягом 12 років, перерахувавши до 
державної скарбниці близько 40 млн грн. "Зараз податковий борг ВДНГ дорівнює 0 грн. Це 
відбулося багато в чому завдяки вдалому менеджменту і тому, що в останні роки ключові 
показники діяльності ВДНГ покращилися. Велика територія, яку не розшматували й 
бульдозери приватних осіб, забудовників, роками спокушає бажання наживи у товстосумів і 
тих чиновників, які звикли жити за принципом "розділяй і володарюй. Втім, ми віримо, що 
зможемо захистити експоцентр", – вважають на підприємстві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами rubryka.com 
 

 

 
 СКЛАДСЬКА  

 
Объем инвестиций в складскую и логистическую недвижимость  

в Украине в 2020г снизился почти на 90% 
18.04.2021 

Общий объем инвестиций в логистический сектор Украины в 2020 
году был критически низким - $4,3 млн, что на 86% ниже показателя 2019 
года, сообщила руководитель департамента складской и логистической 
недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко агентству "Интерфакс-Украина".  

"На фоне пандемии COVID-19 и нестабильности рынка инвесторы находились в 
состоянии ожидания. Единственной сделкой на рынке стала покупка Falbi Pharm Logistics 
Complex (13,8 тыс. кв. м) компанией Dragon Capital Investments Ltd., который стал 11 
логистическим объектом и первым фармацевтическим в портфеле компании", - сказала 
Сокирко. По данным CBRE Ukraine, в секторе производства и промышленности Caris Ukraine 
(Южная Корея) приобрела часть фабрики "Стрела" (22 тыс. кв. м). "Мы ожидаем, что 
покупатели объектов для собственного пользования останутся активными конкурентами 
инвесторов в среднесрочной перспективе", - отметила Сокирко. По данным CBRE Ukraine, в 
первом полугодии 2020 года вакантность выросла на 1,7 п.п. - до 4,2%. Рост в основном 
связан с падением чистого спроса на фоне локдауна и одновременно с выходом нового 
предложения на рынок. Но уже с июня постепенное восстановление экономической 
деятельности привело к оживлению арендной активности, средняя вакантность снизилась 
на 1,3 п.п. - до 2,9% к концу года. "Выход новых объектов на рынок вызвал сильный интерес 
со стороны арендаторов. Так, складской комплекс "София" (6 тыс. кв. м) был сдан в аренду 
до завершения строительства, а Amtel II (52 тыс. кв. м) был полностью занят в течение трех 
месяцев после завершения строительства", - сообщила Сокирко. Арендные ставки в 2020 
году в результате неопределенности, связанной с COVID-19, были деноминированы в 
национальной валюте, что вкупе со смягчением курса гривни к доллару США на 19% в 
первом полугодии 2020 года привело к снижению эффективной арендной ставки на 
существующие и новые объекты на 3,6% г/г - до $5,3/кв. м в месяц. Сокирко отмечает, что 
арендные ставки на складскую недвижимость были более стабильные, чем для других 
сегментов коммерческой недвижимости. Рынок оставался на стороне арендодателя 
вследствие низкой вакантности и перехода традиционного ритейла в e-commerce. По 
данным CBRE Ukraine, декларируемые арендные ставки в национальной валюте выросли 
во всех классах сухих складских помещений. Ставка для класса "А" выросла на 6% и 
составила 133-159 грн/кв. м в месяц ($4,7-$5,6/кв. м в месяц), для класса "B" - на 19% - до 
95-110 грн/кв. м в месяц ($3,2-$3,9/кв. м в месяц). Холодные склады оставались более 
устойчивыми к колебаниям рынка. Арендная ставка на такие помещения не изменилась в 
годовом исчислении и составила 300-350 грн/кв. м в месяц ($10,6-$12,7/кв. м в месяц) по 
состоянию на конец года. По мнению Сокирко, с постепенным восстановлением деловой 
активности и дальнейшим ростом e-commerce, низкой вакантностью, а также 
ограниченной новым предложением арендная ставка может немного вырасти в 2021 году, 
что может привести к увеличению количества проектов build-to-suit. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 

Верховна Рада планує створити нові стимули для  
розвитку індустріальних парків 

16.04.2021 

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт 4416-1 
«Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки», 
спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки 
шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках». 

Резиденти індустріальних парків зможуть отримати компенсацію частки інвестицій 
у розмірі від 15% до 70% капітальних витрат в перші три роки в залежності від обсягу 
експорту компанії. Також пропонують ввести компенсацію частки відсоткових платежів по 
кредиту від 30% до 70% в залежності від обсягу експорту, і компенсацію в розмірі 50% 
вартості підключення до електромереж. Згідно з документом, в індустріальному парку 
дозволяються розміщувати офіси управляючої компанії, фінансових установ, об'єктів 
маркетингу і реклами, установи вищої і профтехосвіти, бізнес-кампуси, акселератори, 
фонди, компанії-резиденти, лабораторії з розвитку інноваційних технологій тощо. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами commercialproperty.ua 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/polskij-gosbank-vydelil-euro815-mln-lvovskomu-innovation-district-it-park
https://biz.censor.net/news/3258826/novinskiyi_vykupil_trts_svoeyi_obankrotivsheyisya_seti_amstor
https://biz.censor.net/news/3261362/pribyl_upravlyayuscheyi_trts_kompanii_arricano_vyrosla_v_25_raza
https://rubryka.com/2021/04/13/do-gendyrektora-vdng-z-obshukamy-pryjshly-politsiya-i-sbu/
http://www.fixygen.ua/news/20210418/obem-investitcij.html
https://commercialproperty.ua/news/ukrainskiy-rynok/verkhovna-rada-planu-stvoriti-novi-stimuli-dlya-rozvitku-industrialnikh-parkiv/
http://amstor.com/ru/
http://arricano.com/ru/profile/about/
http://www.expocenter.com.ua/
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Власника «Альткому» випустили під заставу 15 млн  
по справі хабарів в Укравтодорі 

20.04.2021 

Вищий антикорупційний суд власнику компанії «Альтком» 
Александру Тісленку визначено заставу 15 млн грн. замість утримання під 
вартою у справі про хабарі в Укравтодорі.  

На початку сторона звиувачення клопотала про заставу 49,9 млн грн, однак після 
заяв Тісленка та його адвокатів суддя Хамзін виніс зменшив заставу втричі. Тісленка також 
зобов’язали прибувати до детектива, прокурора, утримуватися від спілкування з низкою 
осіб, у т.ч. Новаком, Павлічєвим, працівниками Укравтодору і т.д. Нагадаємо, НАБУ та САП 
висунули Тісленку підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі – в.о. керівника 
Укравтодору у 2016-2019 рр Славоміру Новаку. За даними слідства, для маскування 
отримання неправомірної вигоди Новак використовував свого доброго знайомого Яцека 
Палюха. Польщі повинно було бути засноване підприємство, статут якого мав наповнити 
«Альтком», при цьому 50% мали записати на Палюха. Новак планував після звільнення з 
посади в Україні стати головою наглядової ради цього підприємства. Слідство встановило 
чотири епізоди вручення неправомірної вигоди – як у готівковому, так і безготівковому 
вигляді. Так, у 2017-2018 рр дві кіпрські компанії, які, за даними слідства, пов’язані з 
Тісленком, здійснили два платежі у розмірі 20,2 тис. євро і 50 тис. євро на особистий 
рахунок Палюха «за консультаційні послуги». У подальшому, за показами Палюха, у 
листопаді 2018 року у Варшаві Тісленко передав йому 275 тис. доларів США. Після цієї події 
Палюх одразу в месенджері WhatsApp написав Новаку про те, що кошти в нього. Відповідно 
до його показань, це викликало обурення Новака, оскільки він домовлявся про 300 тис. 
доларів так званого «абонементу» щороку, і Тісленко не виконав своїх зобов’язань. Є 
відповідна переписка, яка показує обурення Новака, з якої вбачається, що Тісленко виконує 
свої зобов’язання лише на 50-70%. Надалі у січні 2019 року у Кракові Тісленко передав 300 
тис дол. Обидві зустрічі відбулися за участі співвласника «ФПГ Альтком» – Сергія Павлічєва. 
Як зазначив прокурор, дати надання неправомірної вигоди співпадають із діями, які Новак 
вчиняв на користь «Альткому» по виплаті коштів та пролонгації договору з реконструкції 
автодороги М05 Київ-Одеса. Тісленко та адвокати стверджували, що насправді з Палюхом 
домовлялись про консультаційні послуги. Також Тісленко заявив, що «у мене зі Славоміром 
(Новаком – НГ) були приятельські, людські стосунки. І його прохання було до мене стосовно 
його працевлаштування – познайомити його з провідними бізнесменами України. Не 
працювати на мене, зі мною чи разом, а познайомити… з більш значимими». … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nashigroshi.org 
 

 

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА 

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.  
 

 
 

Ми зацікавлені у реалізації спільних інфраструктурних  
проєктів з США, - Владислав Криклій 

1.04.2021 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів онлайн-зустріч з 
представниками американської компанії «Wabtec Corporation». Про це 
повыдомляэ прес-служба міністерства. 

Сторони обговорили перспективи співпраці у розвитку залізничного сектору 
України. Участь у заході також взяли перший заступник Міністра інфраструктури Дмитро 
Абрамович, в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, член правління АТ 
«Укрзалізниця» Франтішек Буреш, представники Міністерства та УЗ. Владислав Криклій 
наголосив, що реалізація проєктів у сфері залізничного транспорту є одним із пріоритетів 
Уряду України. «Ми вкрай зацікавлені у розвитку співробітництва з американською 
стороною, зокрема у частині оновлення рухомого складу та розвитку високошвидкісного 
залізничного сполучення для розвитку пасажирських перевезень», - відмітив очільник 
Міністерства. Владислав Криклій привітав зацікавленість компанії «Wabtec Corporation» до 
співпраці з українською залізницею та подякував за отримані УЗ 30 тепловозів, які наразі 
експлуатуються на регіональних філіях та забезпечують перевезення вантажів. «Подальша 
реалізація проєкту оновлення парку тепловозів розглядатиметься Укрзалізницею після 
впровадження системи сервісного обслуговування, що забезпечить підвищення 
продуктивності та технічної готовності цих локомотивів», - зауважив він. Сторони 
обговорили співпрацю у розвитку цифровізації транспортного сектору. Нагадаємо, раніше 
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів продуктивну онлайн-зустріч з 
Міністром транспорту Сполучених Штатів Америки Пітом Буттіджеджом, під час якої 
сторони обговорили важливість стійкого розвитку інфраструктури, у тому числі авіації, 
залізничного транспорту, електромобільності, кібербезпеки та морських портів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами МінІнфраструктури 
 

 
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

АРМА передало в управління Дунайському  
пароплавству 12 барж 

07.04.2021 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) 
передало в управління ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" 12 
арештованих барж.  

"АРМА успішно передало в управління 12 арештованих барж на Дніпрі. Повна 
сумарна вантажопідйомність водного транспорту складає понад 2,5 тисячі тон. 
Управителем активу стало ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" як переможець 
відкритого конкурсу, з яким АРМА уклало відповідний договір управління", - йдеться у 
повідомленні АРМА. Зазначається, що наразі відбувається процес фактичної передачі 
рухомого майна компанії-управителю для безпосереднього здійснення заходів управління. 
Згідно з договором про передачу в управління, який був оприлюднений у системі 
електронних торгів Прозоро, щомісячний розмір винагороди управителя майна становить 
65% від отриманого доходу до кінця 2023 року і 45% від отриманого доходу - до кінця 2025 
року. Договір управління дійсний до 31 грудня 2025 року. Як повідомлялося, у січні-березні 
дохід держави від передачі в управління арештованих активів зріс у 4 рази у порівнянні з 
аналогічним періодом 2020 року і склав 8,8 млн гривень. АРМА у 2020 році перерахувало до 
державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році 
становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн. Станом на 2020 рік у Реєстр 
арештованих активів внесено 2 888 записів. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua  

 
 

 
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
 

 
 

УЗ звітує про збиток 11,9 млрд грн  
за 2020 рік 

09.04.2021 

Укрзалізниця за підсумками 2020 року звітує про збиток 11,9 млрд 
грн (за 2019 рік декларувався прибуток 2,99 млрд грн). Про це повідомляє 
служба нвин порталу finbalance.com.ua 

Доходи компанії від вантажних перевезень торік склали 65,02 млрд грн (за 2019 рік - 
72,5 млрд грн), від перевезень пасажирів і багажу - 4,1 млрд грн (за 2019 рік - 9,9 млрд грн), 
інші доходи - 6,14 млрд грн (за 2019 рік - 7,96 млрд грн). Витрати на персонал становили 
41,1 млрд грн (за 2019 рік - 44,06 млрд грн), амортизація - 12,8 млрд грн (за 2019 рік - 12,4 
млрд грн), електроенергія - 7,6 млрд грн (за 2019 рік - 8,48 млрд грн), пальне - 5,46 млрд грн 
(за 2019 рік - 8,24 млрд грн). На кінець 2020 року заборгованість "Укрзалізниці" за 
довгостроковими запозиченнями становила 18,3 млрд грн (на кінець 2019 року - 18,15 
млрд грн), а за короткостроковими - 16,4 млрд грн (на кінець 2019 року - 14,5 млрд грн). 
"Укрзалізниця" вказує на значний вплив пандемії та карантинних обмежень на її 
діяльність, що призвело до зниження доходів від вантажних та пасажирських перевезень у 
порівнянні з 2019 роком на 10,3% та 58,3% відповідно, а також звертає увагу на "значне 
коливання курсових різниць, внаслідок чого отримано чистий збиток від курсових різниць 
у розмірі 5,5 млрд грн проти 4,3 млрд грн чистого прибутку у 2019 році" (цитата). 

Читати повністю (документ) >>> 
За матеріалами finbalance.com.ua 

 
Как формируется рынок терминальных услуг  

на железной дороге Украины 
26.04.2021 

Контейнерные перевозки по железной дороге – одни из самых 
востребованных и перспективных во всем мире. В Украине их рост 
сдерживается общими проблемами в экономике, ориентированной на 
сырьевое производство, и нехваткой терминалов для перегрузки и хранения грузов.  

 

Но в последнее время появился ряд проектов, которые могут потеснить былую 
монополию Укрзализныци в этом секторе. Контейнерные перевозки считаются основным 
видом транспортировки в развитых странах. К примеру, в США они превосходят по доходам 
такой традиционно железнодорожный вид груза, как уголь. Высока доля перевозок в 
контейнерах в странах Евросоюза. Тут их часть доходит до 45%. У польского 
государственного оператора PKP Cargo доля перевозок в контейнерах составляет 18%. 
Компания считает это направление приоритетным и активно его развивает. Причин успеха 
контейнерных перевозок много. Это и удобство доставки "от двери до двери", и лучшая 
сохранность груза, и возможность комбинировать различные виды транспорта: наземный, 
речной и морской. При этом в контейнерах на сегодня транспортируют практически любые 
типы грузов – даже такие, как уголь, зерно, руда. В специальных танк-контейнерах 
перевозят жидкие химикаты, а в рефрижераторных контейнерах – продукты. 
Номенклатура грузов постоянно расширяется. В Украине, как и во всем мире, перевозки 
контейнеров из года в год увеличиваются. Однако, в отличие от развитых стран мира, их 
доля в общем железнодорожном потоке остается крайне низкой. По разным оценкам, она 
составляет всего от 0,5 до 2,3%. Основной груз на железной дороге Украины в контейнерах 
– ферросплавы – из Никополя в черноморские порты на експорт. Никопольский и 
Запорожский заводы ферросплавов контролируют группа "Приват" Игоря Коломойского и 
Геннадия Боголюбова, миноритарную долю EastOne Виктора Пинчука. На втором места по 
объемам перевозки в контейнерах – зерно. Также на экспорт. Одна из главных причин 
низкого уровня контейнерных перевозок – нехватка перегрузочных мощностей. Ведь их 
главная особенность заключается в том, что первая и "последняя миля", то есть доставка 
непосредственно заказчику, всегда остается за автотранспортом. Поэтому для перегрузки 
необходима широкая сеть специально оборудованных терминалов. В Украине станции, на 
которых технически возможно погрузить или выгрузить контейнер (с вагона на 
автоприцеп или наоборот) можно "подсчитать на пальцах". Поэтому перевозятся они на 
всем протяжении маршрутов – на сотни и тысячи километров – преимущественно 
автомобилями, что отрицательно отражается на состоянии автодорог. Кроме того, важным 
фактором является время доставки, которое в пределах Украины не должно превышать 
одних суток. Для такой скорости также необходимы ресурсы.  

 

Взлёт и падение. Для организации и осуществления контейнерных перевозок по 
железной дороге в Украине еще в 1995 году в структуре Укрзализныци был создан Центр 
транспортного сервиса "Лиски" (ЦТС "Лиски"). В обязанности этого предприятия входит 
как оказание транспортно-экспедиционных услуг, так и оперирование парком фитинговых 
платформ и контейнеров. А также их ремонт. Кроме того, ЦТС "Лиски" управляет сетью 
терминальных комплексов в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса. А 
также на западной границе – на станции Чоп. Такого количества очень мало в масштабах 
Украины. Большая часть активов ЦТС "Лиски" была приобретена в конце 1990-х и вначале 
2000-х годов. Гендиректор Укрзализныци (УЗ) Георгий Кирпа уделял большое внимание 
развитию этого направления. При нем, в 2003 году, на баланс предприятия были переданы 
фитинговые платформы. Однако в последующие годы финансирование сократилось. 
Вагоны устарели, автомобильный парк также практически не обновлялся, как не 
развивались на необходимом уровне перегрузочные мощности, крановое хозяйство. О 
масштабах отставания в развитии можно судить из обращения руководства коммерческого 
департамента Укрзализныци по поводу первоочередных капитальных инвестиций на 2019 
год. "Для переработки растущих объемов крупнотоннажных контейнеров необходимо 
приобрести 2 электрокозловых крана грузоподъемностью 40 тонн на станции Киев-Лиски, 
Харьков-Лиски", – отмечалось в информации. Кроме того, речь шла о закупке погрузчиков 
(ричстакеров) для отделения Одесса-Лиски, 300 фитинговых платформ, седельных тягачей 
и полуприцепов, а также о реконструкции и модернизации существующих мощностей. 
Несложно догадаться, что средств на это у Укрзалызници не нашлось. Не произошло и 
предлагаемое расширение сети терминалов со строительством перегрузочных мощностей 
на станциях Винница, Здолбунов, Львов, Ковель, Запорожье.  

 

Несбыточная интермодальность. Укрзализныця не предоставляла 
контейнерный сервис в том объеме, как это принято в развитых странах. С приходом на 
должность главы правления УЗ польского менеджера Войцеха Балчуна в 2017 году, 
разрабатывались планы по созданию на базе ЦТС "Лиски" компании UZ Intermodal. 
Предполагалось, что именно она займется организацией всего комплекса услуг по 
контейнерным перевозкам. "Главным недостатком (ЦТС "Лиски" – БЦ) является неполная 
реализация существующего потенциала интермодальных перевозок, особенно в части 
продажи терминальных услуг, "первой/последней мили" и регулярного контейнерного 
сообщения между ключевыми транспортными узлами: пограничными переходами, 
портами и экономическими центрами регионов", – отмечалось в проекте стратегии УЗ. 
Планировалось создать сеть небольших и крупных терминалов с тем, чтобы сделать UZ 
Intermodal лидером рынка. Однако этим планам не суждено было сбыться. Позднее, в конце 
2020 года, директор по коммерческой работе и логистике УЗ Ираклий Эзугбая отмечал, что 
компания готовит терминалы к концессии, а филиал "ЦТС "Лиски" сосредоточится на 
перевозках контейнеров. Видимо, речь шла, в первую очередь, об их транзите… 

 

Читать полностью (инфографика) >>>                                                          © Николай Копылов  
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BlaBlaCar купил украинскую компанию для  
организации автобусных перевозок 

21.04.2021 

Платформа совместных автопоездок BlaBlaCar купила украинскую 
облачную платформу Octobus, которая занимается организацией автобусных 
поездок. Об этом сообщает пресс-служба BlaBlaCar. 

Автобусные перевозчики используют Octobus для автоматизации бизнес-процессов: 
от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком. Благодаря 
сделке о покупке перевозчики смогут цифровизировать свою работу: создавать свои сайты, 
приложения и организовывать колл-центры. Благодаря сделке у пользователей появится 
больший выбор, ехать на автобусе или попутном легковом автомобиле, добавили в 
компании. В BlaBlaCar также сообщили о привлечении 97 млн евро инвестиций. Их 
направят на стимуляцию роста компании и развитие автобусного бизнеса BlaBlaCar. 
Инвесторами стали фонды VNV Global, Otiva J/F AB и FMZ Ventures. 

Читать полностью >>> 
По материалам bin.ua 
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Glovo відкриває R&D-офіс в Україні  
і шукає керівника 

15.04.2021 

Іспанський сервіс доставки Glovo відкриє в Києві R&D-офіс і шукає 
керівника команди розробників. Відповідна вакансія була опублікована на 
сайті компанії. Про це повідомляє nv.ua 

«Ми шукаємо керівника офісу розробки, щоб нарощувати свою присутність в Києві в 
цій сфері. У цій ролі ви станете першим членом українського офісу розробки і будете 
допомагати нам швидко розвивати команду в Києві, в партнерстві з київською керівної 
командою», - йдеться в повідомленні компанії. Повідомляється, що в обов'язки керівника 
R&D-офісу увійде пошуком інженерів, які будуть працювати над продуктами Glovo. Серед 
вимог до кандидата: досвід в управлінні великомасштабними розподіленими 
системами;досвід в управлінні великими командами розробки (в тому числі - 
міжнародних); досвід керівництва розробкою в швидкоплинні і гнучкому середовищі. 
Нещодавно іспанський сервіс доставки Glovo привернув 450 млн євро інвестицій. Залучені 
інвестиції Glovo планує направити на розширення своєї присутності на 20 ринках, де 
компанія вже працює. Сервіс Glovo запустився в Україні в жовтні 2018 року і доступний 
таких містах: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, 
Херсоні, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах, Вишневому, 
Борисполі, Броварах, Кривому Розі, Тернополі, Рівному, Кропивницького, Бучі, Ірпені, 
Вишгороді, Луцьку, Хмельницькому, Білій Церкві. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 

 
АО "Укрпошта" получила квартальный убыток на 128 млн  

против прибыли годом ранее 
29.04.2021 

АО "Укрпошта" по результатам января-марта 2021 г получила 128 млн 
грн убытка против 89,5 млн грн прибыли в первом квартале 2020 г. Об этом 
сообщил глава оператора Игорь Смилянский. 

"Сегодня "Укрпошта" раскрывает результаты за первый квартал 2021 года – 128 млн 
грн убытка", – написал он. Также он отметил, что по подтвержденным международным 
аудитом результатам, в 2020 году компания получила более 160 млн грн чистой прибыли. 
Отмечается, что из этой суммы "Укрпошта" выплатит 50% дивидендов в госбюджет, а это 
более 80 млн грн. Напомним, в январе-марте 2020 года "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн 
чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль 
национального почтового оператора в первом квартале составила 89,5 млн грн. Как 
сообщалось, в ноябре 2020 года стало известно, что "Укрпошта" привлечет 63 млн евро у 
Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и 
реформирование сельских отделений. Эти привлечения позволят создать новые 
логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 
новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; 
улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции. 

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

 
Нова Пошта отримала майже мільярд гривень  

чистого прибутку 
30.04.2021 

За підсумками 2020 року чистий прибуток групи компаній Нова 
Пошта виросла на 26,6% - до 991,292 млн грн. Про це йдеться в річному 
фінзвіті компанії, передає Інтерфакс-Україна. 

Чистий дохід компанії в 2020 році також зріс приблизно на чверть (25,6%) і склав 
16,903 млрд грн. Операційний прибуток компанії в минулому році склала 1,538 млрд грн 
проти 1,024 млрд грн роком раніше. Валовий прибуток Нової поштою в минулому році 
зросла до 4,025 млрд грн. У 2020 році компанія сплатила 5 млрд грн податків і зборів до 
державного та місцевих бюджетів. Це на 20% більше, ніж роком раніше. Відзначимо, 
компанія «Нова Пошта» відкрила в Черкасах новий автоматизований сортувальний 
термінал. Загальні інвестиції в його будівництво становили 33,2 мільйона гривень. За 
інформацією ІА «Інтерфакс-Україна», термінал оснащений автоматизованим обладнанням 
українського виробництва та має дві сортувальні лінії, кожна з яких може обробляти до 
3600 посилок за годину. Будівництво терміналу розпочалося у серпні 2019 року, а пілотний 
запуск відбувся в січні 2021 року. Новий термінал сортуватиме посилки та вантажі для 
міста Черкаси та 84 населених пунктів Черкаської області. Зазначимо, що раніше логістична 
компанія «Нова Пошта» розширила площу Київського інноваційного терміналу (КІТ) 
завдяки введенню в експлуатацію його другої черги. Її будівництво тривало 10 місяців, 
тестування розпочалося у грудні минулого року, а відкриття відбулося у січні 2021. «Нова 
Пошта» інвестувала в будівництво й оснащення другої черги близько 14 мільйонів євро. 
Після введення її в експлуатацію загальна площа об’єкту сягає 20 000 кв. м. Перша черга 
Київського інноваційного терміналу була запущена у 2018 році.  Наразі, крім Києва та 
Черкас, компанія має термінали в трьох інших містах України: Хмельницькому та Львові 
(обидва об’єкти відкрито у 2019 році), Харкові (працює з 2020 року). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами biz.nv.ua, commercialproperty.ua 
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Компанію "Google Україна" оштрафували  
на мільйон гривень 

05.04.2021 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію 
"Google Україна" на мільйон гривень за ненадання інформації. Про це 
комітет повідомив у понеділок, 5 квітня. 

"ТОВ "Гугл" за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного 
уповноваженого АМКУ оштрафовано на 1 мільйон гривень", - зазначається у повідомленні. 
Відповідне рішення було ухвалено 2 квітня. ТОВ "Гугл" нібито не надавало АМКУ 
затребувану інформацію з обмеженим доступом понад рік. В АМКУ пояснили, що ця 
інформація була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-
підприємця щодо блокування його облікового запису в застосунку "Google Мій бізнес". 
Ненадання інформації у визначені АМКУ терміни унеможливило проведення розгляду 
заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. АМКУ повідомив, 
що врешті-решт "Гугл" все ж таки надав затребувану інформацію. Це було враховано при 
визначенні розміру штрафу.  

Читати повністю >>>  
За матеріалами dw.com 

 
ЄБРР дає "Датагруп" кредит $65 млн на  

купівлю компанії "ВОЛЯ" 
19.04.2021 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає компанії 
"Датагруп" кредит розміром $65 млн у гривневому еквіваленті, йдеться у 
спільному релізі банку й оператора. 

Зазначається, що кредитні кошти будуть насамперед використані для придбання 
провайдера телекомунікаційних і контент-послуг групи компаній Volia (раніше "Воля 
Кабель"). "Ми раді оголосити про співпрацю з ЄБРР, результатом якої стало отримання 
фінансування на суму $65 млн. Ці кошти буде інвестовано в бізнес для підтримки його 
зростання і розвитку - придбання компанії "Воля" і повномасштабну модернізацію мережі. 
Це фінансування підтримує наші плани розвитку й дасть змогу зробити нашу мережу 
найсучаснішою на телекомунікаційному ринку України, підняти якість послуг на новий 
рівень і перевершити очікування споживачів як їхнього надійного партнера. Ми вважаємо, 
що це лише початок довгострокової співпраці з ЄБРР, і з нетерпінням очікуємо численних 
нових можливостей і масштабних проектів у майбутньому", - наводяться в повідомленні 
слова гендиректора й акціонера "Датагруп" Михайла Шелемби. На думку директора ЄБРР у 
країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, українські споживачі незабаром 
відчують позитивні результати об'єднання компаній "Датагруп" і "Воля". "Це злиття 
створить досить масштабну платформу, яка потрібна для залучення значних капітальних 
інвестицій у модернізацію української інфраструктури "останньої милі" та 
загальнодержавної волоконно-оптичної інфраструктури... Успіх "Датагруп" і "Волі" 
сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України та зростанню обсягу прямих 
іноземних інвестицій", - зазначила засновник і головний виконавчий директор Horizon 
Capital Олена Кошарна. У рамках співпраці з ЄБРР "Датагруп" також зобов'язалася 
розширити свою програму стажувань і пропонувати більше можливостей для навчання і 
працевлаштування української молоді. Як повідомлялося, в грудні-2020 "Датагруп" досягла 
домовленості про придбання 100% групи компаній Volia за підтримки фонду EEGF II 
Horizon Capital. У листопаді поточного року фонд Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF 
II) під управлінням компанії прямих інвестицій компанії Horizon Capital викупив 22,67% 
акцій оператора фіксованого зв'язку і цифрових послуг в Україні - компанії "Датагруп", 
збільшивши частку в ній до 96,13%. Компанію "Датагруп" створено у 2000 році. Вона є 
одним із найбільших В2В-операторів України, надає послуги в більше ніж 90 населених 
пунктах країни, забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, 
телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft і комплекс послуг у 
сфері кібербезпеки - DataProtect. Data Group у 2019 році збільшила чистий прибуток у 6,97 
разу порівняно з 2018 роком - до 141,764 млн грн. Компанія "Воля" обслуговує близько 2 
млн абонентів кабельного ТБ та інтернету в 34 містах України. На початок року компанія 
перебувала в управлінні фонду Providence Equity Partners (34,92%) і приватної міжнародної 
інвестиційної компанії SigmaBleyzer (15,3%) і ЄБРР (11,7%). Серед міноритаріїв компанії - 
австралійська Warana Capital Pty Ltd (5,6%) і OL Group Ltd (8,4%, Кайманові острови). 

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

 
Доход "Укртелекома" составил  

1,8 млрд грн 
26.04.2021 

Доход "Укртелекома" в январе-марте 2021 года составил 1,8 млрд 
грн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, 
сообщила пресс-служба компании в понедельник.  

При этом показатель EBITDA увеличился на 29% - до 517 млн грн, маржа EBITDA - на 
3,2 процентных пункта, до 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Капитальные инвестиции компании составили 113 млн грн (против 112 млн грн в январе-
марте 2020 г). Отмечается, что в первом квартале 2021 г. компания предоставила частным 
абонентам услуг на более 765 млн грн, бизнес-потребителям - на 353 млн грн. Доходы от 
фиксированной телефонии составили 506 млн грн: 340 млн грн в массовом сегменте и 165 
млн грн. в корпоративном. Это на 11,9% меньше предыдущего года - сохраняется 
тенденция уменьшения доходов от голосовых услуг. При этом продолжают расти 
поступления от предоставления услуг интернета и передачи данных. За год они 
увеличились на 9,4% и в первом квартале 2021 г. составили 573 млн грн. В бизнес-сегменте 
доходы составили более 160 млн грн (на 6,6% больше), среди частных пользователей 
поступления составили 405 млн грн (выросли на 9% в годовом измерении). В общем доход 
от телекоммуникационных услуг оператора в отчетном квартале составляет более 1,2 млрд 
грн. "Укртелеком" также сообщил, что за первые три месяца 2021 года проложил более 1,5 
тыс. км волоконно-оптического кабеля. К оптическому интернету было подключено 12 
объединенных территориальных громад, почти 150 образовательных учреждений и более 
90 медицинских. Всего на сегодня "Укртелеком" предоставляет оптические сервисы 374 
ОТГ, более 1100 учебным и 780 медицинским учреждениям. По данным компании, за 
отчетный период поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в 
производственных процессах, увеличились на 25% по сравнению с первым кварталом 
прошлого года и составили почти 110 млн грн. При этом задолженность местных бюджетов 
за предоставленные телекоммуникационные услуги льготным категориям граждан по 
состоянию на конец марта составляла 122 млн грн. Согласно предоставленным данным, в 
первом квартале 2021 г. "Укртелеком" перечислил более 464 млн грн налогов в бюджеты 
всех уровней. Как сообщалось, "Укртелеком" в 2020 году, по неаудированным данным, 
получил 642,73 млн грн чистой прибыли, тогда как в 2019 году компания получила 934,1 
млн грн убытка. В 2020 году "Укртелеком" сократил чистый доход 2% - до 6,214 млрд грн, 
увеличил EBITDA на 4,8% - до 1,698 млрд грн, маржу EBITDA - на 1,8 процентных пункта, до 
27,3% по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 
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Фінансові результати Vega за І квартал: збільшення EBITDA  
та розширення мережі гігабітного інтернету 

27.04.2021 

За підсумками першого кварталу 2021 року чистий дохід 
Національного телеком-оператора Vega склав 139,5 млн грн. Про це 
повідомляє прес-служба компанії СКМ. 

Компанія продовжує розвивати бізнес шляхом цифрової трансформації й такий 
напрямок позитивно впливає на фінансові результати. Показник EBITDA збільшився на 4%, 
у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і перевищив 31,3 млн грн. Продовжує 
зростати частка доходів від надання інтернет послуг та передачі даних за сучасними 
оптоволоконними технологіями (FTTx і GPON) у retail напрямку і за три місяці поточного 
року вона склала 47%. Дохід від wholesale напрямку також має позитивну тенденцію росту і 
перевищив 13,1 млн грн. Загалом надходження за доступ до мережі інтернет досягли 42.3 
млн грн, з них за оптичними технологіями 39,1 млн грн. У порівнянні з першим кварталом 
2020-го, на 25% збільшились доходи від VoIP телефонії в B2B сегменті. Такий ріст 
зумовлений активною міграцією мідних сервісів на оптичні мережі та новими 
включеннями клієнтів. Національний оператор активно інвестує кошти в розвиток 
інфраструктури, оновлення обладнання та каналів передачі даних, а також у довгострокове 
стратегічне партнерство. Капітальні інвестиції компанії за перші три місяці перевищили 
25,7 млн грн і це на 28% більше, ніж минулого року. Початок 2021-го став для провайдера 
особливо результативним у розширенні зони покриття нової гігабітної мережі, завдяки 
чому високошвидкісний інтернет Gigabit вже доступний у 150 тис. домогосподарств Києва, 
Одеси, Львова, Дніпра і Запоріжжя. Клієнтська база користувачів Gigabit також суттєво 
збільшилась. Дотримуючись всіх карантинних обмежень та заходів безпеки, лише за січень-
березень фахівці Vega підключили до нової мережі понад 1500 абонентів. Як результат, 
доходи від гігабітних клієнтів зросли у 4,5 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 
року. «Долаючи виклики, які в Україну та світ принесла пандемія, ми направляємо 
максимум зусиль на наше основне завдання, як національного телеком-оператора – 
забезпечити надійним зв’язком кожного абонента. Ми продовжуємо тримати курс на 
розвиток високошвидкісного інтернету Gigabit і вже маємо позитивний результат. 
Клієнтська база постійно збільшується, а разом з нею зростають і фінансові показники. 
Сьогодні гігабітним інтернетом, який не лише необхідний для комфортної віддаленої 
роботи та навчання, а і є майбутнім у сфері інтернет комунікацій, вже користуються понад 
3600 абонентів. Також ми продовжуємо створювати зручні цифрові рішення для бізнесу. 
Вагомим досягненням у цьому напрямку є розширення можливостей зберігання та 
передачі даних. На початку року в рамках угоди з дата-центром, який побудований та 
сертифікований відповідно до міжнародного стандарту надійності TIER III, Vega отримала в 
повне розпорядження під власні проєкти 200 м2 та 90 стійок у сучасному ЦОД. Це додаткові 
можливості для клієнтів Vega – отримати готові відмовостійкі й сучасні телеком-сервіси», – 
відзначив Генеральний директор, Мурат Чинар. За I квартал 2021 року компанія 
перерахувала 26,5 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Нагадаємо, що 
піклуючись про здоров'я працівників та абонентів, усі роботи з обслуговування клієнтів 
компанія проводить слідуючи нормам безпеки й дотримуючись усіх заходів із запобігання 
поширення на території України вірусу COVID-19. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами СКМ 

 
Киевстар увеличил доход в первом квартале  

до 6,8 миллиарда гривен 
29.04.2021 

Мобильный оператор "Киевстар" в январе-марте 2021 года увеличил 
общий доход на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 
6,8 млрд грн. Об этом пишет biz.censor.net 

Как свидетельствуют данные отчета акционера компании, международной группы 
Veon, за первый квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 15,3% по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом – до 4,66 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 0,2 
процентных пункта (п. п.) - до 68,1%. Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 
14,9% - до 6,357 млрд грн. Капитальные инвестиции за отчетный период, согласно отчету 
VEON, увеличились на 18% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 1,590 
млрд грн. Выручка оператора в B2B выросла на 6% в первом квартале 2021 года (по 
сравнению с I кв.-2020), что по мнению VEON, отражает продвижение "Киевстар" новых 
цифровых решений для своих бизнес-клиентов и быстрый рост больших данных. В первом 
квартале 2021 года "Киевстар" перечислил в бюджет налогов и сборов на общую сумму 2,3 
млрд грн. Компания "Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. 
Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и 
фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались 
около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного 
интернета. Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - 
VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). 

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

 
Прибыль оператора Data Group  

выросла на треть 
30.04.2021 

Оператор фиксированной связи Data Group ("Датагруп") в 2020 году 
увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,3% по сравнению с 2019 годом – до 
187,52 млн грн. Об этом пишет biz.censor.net 

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 
"Датагруп" в 2020 году сократила чистый доход на 2,73% – до 1,29 млрд грн. При этом 
компания увеличила валовую прибыль на 11,5% – до 634,67 млн грн. Как сообщалось, в 
декабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. 
Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у ЕБРР. 
Компания "Датагруп" создана в 2000 году. 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 защиту от DDos-атак. 
Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет 
гендиректор компании Михаил Шелемба. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Україна спільно зі Світовим банком планує  
реалізувати 5 проєктів 

06.04.2021 

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком 
обговорили плани співпраці на найближче майбутнє - підготовку до запуску 
п’яти нових спільних проєктів.  

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінасів за 
підсумками відеоконференції міністра фінансів Сергія Марченка з віцепрезидентом 
Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде в межах Щорічних 
весняних зборів МВФ та Світового банку. Міністр фінансів разом з віце-президентом 
Світового банку обговорили плани співпраці на найближче майбутнє - підготовку до 
запуску п’яти нових спільних проєктів. На розгляд Ради директорів Світового банку 
найближчим часом заплановано винести фінансування проєктів «Екстрене реагування на 
COVID-19 та вакцинація в Україні», «Удосконалення вищої освіти в Україні заради 
результатів», «Київська міська мобільність», «Встановлення гібридних систем з 
виробництва електроенергії в «Укргідроенерго» та додаткове фінансування проєкту 
«Доступ до довготермінового фінансування» для Укрексімбанку. «Я дуже вдячний 
Світовому банку за зусилля задля втілення багатьох важливих проєктів та допомогу у 
боротьбі з коронавірусною кризою в минулому році», - зазначив Марченко. На сьогоднішній 
день вибірка коштів у межах портфеля Міжнародного банку реконструкції та розвитку 
(МБРР), порівняно з іншими міжнародними фінансовими організаціями, є найбільшою - 
станом на 1 січня.2021 р. становила $693,55 млн. і це у 2,3 раза більше, ніж рік тому. Крім 
того, Марченко обговорив з Анною Б'єрде можливості збільшення підтримки України на 
боротьбу з COVID-19 та нові інвестиційні проєкти розвитку транспортної інфраструктури в 
Україні. «У цьому році закінчується реалізація двох наших спільних проєктів будівництва 
доріг. Саме тому ми хотіли б продовжити успішну роботу в цьому напрямку та поговорити 
про підготовку нового проєкту для Укравтодору», - додав Марченко. Обидві сторони 
висловилися щодо прогресу України в питанні земельної реформи та озвучили сподівання 
щодо якнайшвидшого продовження роботи з МВФ. Також було зазначено, що строк дії 
існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні 2021 
року. Це означає, що вже час розпочати системну діагностику країни для визначення 
ключових пріоритетів для наступної чотирирічної Стратегії партнерства. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Представники Мінфіну та Німецького банку розвитку здійснили  

перегляд портфелю спільних проектів 
08.04.2021 

Відбувся другий перегляд портфелю проектів Кредитної установи 
для відбудови (KfW) в Україні за участю представників Посольства 
Німеччини в Україні, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства 
фінансів та інших державних органів та установ.  

У ході обговорення питань було відзначено, що у рамках співпраці Уряду України з 
KfW наразі триває реалізація трьох інвестиційних проектів обсягом 207,5 млн євро, з яких 
станом на 01 квітня 2021 р. використано 53,38 млн євро (25,7 %). Зокрема, учасники онлайн 
зустрічі виокремили  успішну реалізацію в Україні грантових проектів, що відбуваються за 
підтримки KfW. Наприклад, в рамках реалізації програми «Financе East» Фонд розвитку 
підприємництва активно впроваджує проект «Підтримка ЄС для сходу України», метою 
якого є фінансова підтримка мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) через 
установи, які є партнерами Фонду ( ТОВ «ОТП Лізинг», АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк»). 
З початку реалізації цього Проекту установи – партнери профінансували 119 ММСП, а також 
компенсували вартість придбаних підприємцями 271 одиниць різної техніки, обладнання 
та устаткування тощо, загальною вартістю 602,5 млн грн. Під час виступу заступник 
Міністра фінансів Олександр Кава подякував представникам Уряду ФРН, Посольства 
Німеччини в Україні та KfW за підтримку та значний внесок у розвиток енергетичного 
сектору, інфраструктури, енергоефективності та підприємництва, а також  соціальної 
інфраструктури в Україні.  «Впевнений, що укладення двосторонньої рамкової міжурядової 
Угоди надасть необхідного імпульсу для більш ефективної співпраці та підготовки як 
кредитних, так і грантових проектів і переходу до їх реалізації», - наголосив заступник 
Міністра. Окрім того, Олександр Кава повідомив, що сьогодні Міністерство фінансів активно 
працює над питанням ратифікації Верховною Радою України рамкової Угоди між Урядом 
України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво (асигнування за 2012-2019 років), 
яка була укладена 17 грудня 2020 року. 

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

 
МБРР надасть 100 мільйонів доларів кредиту для  

малого та середнього бізнесу 
28.04.2021 

В понеділок, 26 квітня 2021 року, завершились переговори між 
українською делегацією та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
(МБРР) щодо укладення Гарантійної угоди.  

Угода має на меті забезпечення доступом експортноорієнтованих малих і середніх 
підприємств (далі - МСП) до фінансових ресурсів довгострокового характеру для 
поповнення обігових коштів та здійснення інвестицій у розвиток. Скористатися такими 
фінансовими можливостями зможуть малі і середні підприємства-експортери, а також 
підприємства що залучено до внутрішнього постачання та які реалізують експортно-
орієнтованим підприємствам щонайменше 50% своєї продукції та зазнали певних 
матеріальних збитків під час кризи, спричиненої COVID-19. Представники Міністерства 
фінансів зазначили, що така фінансова підтримка МСП є одним із пріоритетних напрямів 
співпраці із міжнародними фінансовими організаціями, який дозволить надати 
експортноорієнтованим МСП необхідну сьогодні фінансову допомогу, забезпечить 
інвестиції у їх розвиток та дасть змогу зберегти  робочі місця, а також створити передумови 
для активізації інвестиційної діяльності. Нагадаємо, 19 квітня 2021 року, Кабмін прийняв 
постанову «Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку інвестиційного проекту «Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках 
Проекту доступу до довготермінового фінансування» та схвалив Розпорядження 
Президента України «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку щодо укладення Гарантійної угоди (Додаткове 
фінансування для протидії COVID-19 в рамках  Проекту доступу до довготермінового 
фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». 
Проектом «Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до 
довготермінового фінансування» передбачено залучення кредиту від МБРР в розмірі 100 
млн дол. США для надання експортоорієнтованим малим та середнім підприємствам 
доступу до довготермінового фінансування. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Мінфіну 
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Банк "Авангард" начал частное размещение выпусков облигаций  
серий "A" и "B" объемом 100 млн грн каждый 

19.04.2021 

Банк "Авангард" с 14 апреля начал частное размещение выпусков 
облигаций серий "A" и "B" объемом 100 млн грн каждый, соответствующее 
решение наблюдательный совет банка принял в начале марта.  

Согласно ему, номинал облигаций – 1 тыс. грн, процентная ставка по серии "A" на 
первые четыре квартальных периода – 10% годовых, серии "B" на первые восемь 
квартальных периодов – 11% годовых. Срок обращения серии "A" – пять лет, серии "B" – 
шесть лет. Планируемый срок завершения размещения – 13 июня этого года. "Всю сумму 
привлеченных от продажи облигаций средств запланировано направить на увеличение 
кредитно-инвестиционного портфеля Банка "Авангард", – говорится в решении о выпуске. 
Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. На момент решения о выпуске 
облигаций совладельцам инвестгруппы ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко 
принадлежало соответственно 45,011005% акций и 44,992663%. Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 февраля 2021 года по размеру общих активов (1,954 млрд грн) 
банк занимал 50-е место среди 73 украинских банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Главой правления “Аккордбанка” стал  

один из совладельцев 
13.04.2021 

Наблюдательный совет “Аккордбанка” 12 апреля принял решение об 
избрании Алексея Руднева новым главой правления банка. Об этом 
“ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Финбаланса”. 

До согласования Нацбанком этого назначения А. Руднев будет работать в статусе и.о. 
главы правления “Аккордбанк”. Александр Голеня, который почти две недели был и.о. 
главы правления “Аккордбанк”, с 13 апреля вернулся на должность заместителя директора 
кредитного департамента, члена правления банка (эту же должность он занимал с 
03.01.2020 до 01.04.2021). Алексею Рудневу принадлежит 8,7% акций “Аккордбанк”. С 
01.10.2020 до 01.04.2021 он был и.о. главы правления банка. Ну, а крупнейшим акционером 
“Аккордбанка” является Данил Волынец –  муж бывшей министра финансов, а ныне посла 
Украины в США Оксаны Маркаровой. 

Читать полностью >>> 
По материалам oligarh.media 

 
Вищий антикорсуд продовжив досудове  

розслідування у справі ВіЕйБі банку 
14.04.2021 

Вищий антикорупційний суд 14 квітня скасував постанову 
Національного антикорупційного бюро щодо зупинення досудового 
розслідування у справі ВіЕйБі банку. Про це повідомляє пресслужба ВАКСу, 
запис засідання. 

"У середу, 14 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила 
об’єднані скарги захисників підозрюваних та скасувала постанову детектива НАБУ від 5 
березня 2021 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні 
від 5 листопада 2014 року про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту для одного із 
українських банків", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що ухвала оскарженню не 
підлягає. Справа стосується списання з рахунку ВіЕйБі банку у листопаді 2014 року 39,5 млн 
доларів, видані Нацбанком як стабілізаційний кредит у жовтні того ж року. Нагадаємо, в 
Національному антикорупційному бюро заявили, що Печерський райсуд міста Києва вдруге 
незаконно втрутився в розслідування НАБУ та САП щодо розкрадання 1,2 млрд грн кредиту 
НБУ, наданого "ВіЕйБі Банку". Ексвласника банку Олега Бахматюка підозрюють у 
заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. .. 

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

 
Dragon Capital завершила угоду з придбання  

Юнекс Банку у Новинського 
16.04.2021 

Група компаній Dragon Capital спільно з банкіром Іваном Світеком 
завершили угоду з придбання 100% акцій ПАО Юнекс Банк (75,01% та 
24,99% акцій відповідно) у групи компаній Смарт-Холдинг. 

Про це повідомляється в пресрелізі Dragon Capital (володіє журналом НВ, Радіо НВ і 
сайтом NV.ua). Зазначається, що нові власники зацікавлені у розвитку UnexBank та 
планують вивести його на топові позиції в банківському секторі України. «В цій угоді ми 
раді бути партнерами з Іваном Світеком. Він має величезний досвід і прекрасну репутацію у 
банківському секторі. Сьогодні пан Світек також призначений головою правління 
UnexBank», — заявив Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital. 
Антимонопольний комітет дозволив угоду в грудні минулого року, а Національний банк — 
на початку квітня. Smart Holding в своєму повідомленні зазначив, що в даній угоді 
найкращим чином зійшлися інтереси холдингу і інтереси партнерів. «Ми вдячні Dragon 
Capital за злагоджену спільну роботу з підготовки і закриття угоди. Упевнений, що 
UnexBank продовжить свій успішний розвиток», — цитується генеральний директор Smart 
Holding Олексій Пертін. Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2021 року за розміром загальних 
активів Юнекс Банк посідав 63-е місце (891,339 млн грн) серед 73 банків, що діяли в країні. 
У 2020 році він отримав 36,6 млн грн збитків. … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
 

Приватбанк скоро виставлять на продаж – 
голова НБУ 

16.04.2021 

За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку 
вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших 
міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС. 

"Наш банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Ми 
сподіваємося, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в 
українських держбанках. Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено 
найбільший банківський актив України - Приватбанк. Ми вважаємо, що приватизація 
Приватбанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить 
найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС", - розповів голова НБУ 
Кирило Шевченко. Нацбанк продовжує підтримувати стратегію ПриватБанку в судах з його 
ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Він додав, що зараз у справі 
Приватбанку проходить близько 100 судових процесів. "Це виключно складне питання", - 
заявив голова НБУ. Також він сподівається, що за 5 років частка держави в банківській 
системі знизиться з 55% до 25%, що допоможе їй стати більш незалежною. … 

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

 

Таскомбанк виплатить Тігіпку 300 млн грн  
дивідендів за 2020 рік 

27.04.2021 

Збори акціонерів Таскомбанку 23 квітня затвердили прибуток за 2020 
рік у розмірі 381,1 млн грн. Про це повідомляє служба новин інформаційно-
аналітичного порталу finbalance.com.ua 

Акціонери вирішили розподілити прибуток наступним чином:  300,1 млн грн - на 
виплату дивідендів; 61,95 млн грн - на збільшення статутного капіталу; 19,06 млн грн - на 
формування резервного фонду; Також було прийнято рішення частину нерозподіленого 
прибутку за 2018 рік у розмірі 251 млн грн направити на збільшення статутного капіталу 
та залишити нерозподіленою частину прибутку в розмірі 130,9 млн грн. 26 квітня 
наглядова рада банку вирішила провести виплату дивідендів у період з 17 травня по 22 
жовтня поточного року. За І квартал 2020 року Таскомбанк декларує прибуток 165,6 млн 
грн (за січень-березень 2020 року - 103,1 млн грн). Заявлений ним показник достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу на 01.04.2021 - 21,18% (вимога НБУ - не менше 
10%). Власник 99,93% акцій Таскомбанку - Сергій Тігіпко. Як писав Finbalance, 23 квітня на 
зборах акціонерів Таскомбанку також було прийнято рішення про підвищення ліміту 
залучення рефінансування в НБУ до 10 млрд грн, а також підвищено максимально 
можливий розмір вартості активів, які передаються в заставу для Нацбанку як 
забезпечення по рефінансу, до 12 млрд грн. Крім того, було прийнято рішення встановити 
ліміт на придбання ОВДП (без врахування операцій РЕПО) на суму не більше ніж 12 млрд 
грн (строк дії ліміту - до 30.04.2022). Нагадаємо, в листопаді 2020 року на зборах акціонерів 
“Таскомбанку” було прийнято рішення встановити максимально можливий розмір 
зобов`язань за генеральним кредитним договором з НБУ на суму не більше 6 млрд грн і 
максимально можливий розмір вартості активів, які передаються в заставу по рефінансу, 
теж до 6 млрд грн. Також було визначено ліміт на придбання ОВДП (без урахування 
операцій РЕПО) в розмірі до 7 млрд грн (строк дії ліміту встановлювався до 31.12.2021). На 
01.03.2021 обсяг активів Таскомбанку становив 24,8 млрд грн, у т.ч. ОВДП-портфель - 7 
млрд грн. Обсяг зобов`язань перед НБУ по рефінансу - 3 млрд грн. Додамо, що Універсал 
Банк, який теж належить С. Тігіпку, на вказану дату мав заборгованість перед регулятором 
по рефінансуванню на 3,5 млрд грн. При цьому його ОВДП-портфель становив 10,2 млрд 
грн, а загальний обсяг активів фінустанови - 37,2 млрд грн. У 2020 році Таскомбанк 
збільшив ОВДП-портфель на 4,25 млрд грн, у січні-лютому 2021 року - на 2,63 млрд грн. 
Універсал Банк торік збільшив обсяг вкладень в ОВДП на 5,7 млрд грн, а за перші два місяці 
поточного року - на 3,1 млрд грн. 

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

 
Дочерний банк американского Citi в Украине  

выплатит 1,3 млрд дивидендов 
28.04.2021 

Во время сборов акционеров украинского "Ситибанка" принято 
решение о выплате дивидендов за 2020 год на 1,33 млрд грн. Об этом 
сообщает Finbalance, передает biz.censor.net 

Соответственно решению наблюдательного совета, выплата средств должна 
состоятся до 27 октября. Заявленный "Ситибанком" показатель достаточности 
(адекватности) регулятивного капитала на 01 апреля – 86,62% (требование Нацбанка - не 
менее 10%). Напомним, прибыль "Ситибанка" за 2020 год составила 1,33 млрд грн. 
Соответственно, почти вся прибыль пойдет на выплату дивидендов. Как сообщалось, 
чистая прибыль "Ситибанка" в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным 
показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн. 95% прибыли или 2,1 млрд грн 
акционеры "Ситибанка" также направили на выплату дивидендов. "Ситибанк" основан в 
1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA. 

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

 
АМКУ рассмотрит возможность покупки физлицом  

контрольного пакета акций банка "Сич" 
29.04.2021 

АМКУ рассмотрит возможность покупки физлицом-гражданином 
Украины акций банка "Сич" (Киев), которое обеспечит превышение 50% 
голосов в высшем органе управления банка.   

Соответствующее рассмотрение назначено на 29 апреля, свидетельствует повестка 
дня обнародованная на сайте АМКУ. Как сообщалось, прибыль банка "Сич" за девять 
месяцев 2020 года составила 3,2 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 
2019 года (13,2 млн грн) Банк "Сич" основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2021 
года акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный 
(31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%). Согласно данным 
Нацбанка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 30-
е место (5,05 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Квартальная прибыль "Райффайзен банка Аваль"  

превысила миллиард 
30.04.2021 

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) по итогам 
января-марта 2021 года составила 1,09 млрд грн, что на 4,9% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года (1,04 млрд грн). 

Как сообщается, в первом квартале 2021 года чистые процентные доходы банка 
составили 1,81 млрд грн, чистые комиссионные – 561,39 млн грн, что соответственно на 
2,7% и 10,3% меньше к январю-марту 2020 года. Активы банка за три месяца выросли на 
1,5% – до 108,86 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в 1,4 раза, до 
22,38 млрд грн, а кредиты клиентам – на 3,7%, до 47,41 млрд грн. Обязательства банка 
увеличились на 0,5% – до 94,9 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами – на 
3,5%, до 91,3 млрд грн. Собственный капитал банка вырос на 8,2% до 13,95 млрд грн, а 
уставный капитал остался неизменным (6,16 млрд грн). Отметим, акционеры АО 
"Райффайзен Банк Аваль" приняли решение о смене название финучреждения на АО 
"Райффайзен Банк". Как сообщает пресс-служба банка, это решение вступит в силу после 
прохождения всех необходимых государственных процедур и внесения изменений в 
государственный реестр. Акционеры банка также утвердили прибыль "Райффайзен Банка 
Аваль" за 2020 год в размере 4,08 млрд грн и направили 2,04 млрд грн из нее на выплату 
дивидендов, а оставшиеся 2,04 млрд грн – в резервный фонд. Акционеры также 
переизбрали наблюдательный совет банка и расширили его состав с восьми до девяти 
человек за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-
министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской 
бизнес-ассоциации Анной Деревянко им стал Алексей Гринченко. Райффайзен банк Аваль 
основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International (68,27% 
акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%. Согласно данным НБУ, 
на 1 марта 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5 место (118,34 млрд грн) 
среди 73 действовавших банков. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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 ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ  

 МАКРОСТАТИСТИКА 
 

 
 

Час невеликих! Як національні продуктові мережі  
розвивають міні-формати 

13.04.2021 

Пандемія коронавірусу, карантинні обмеження та перехід значної 
частини країни на дистанційну роботу змінили звички споживачів – вони 
почали віддавати перевагу торговим точкам по сусідству.  

 

Великим мережам довелось підлаштовуватись під нові реалії, тож не дивно, що 
віднедавна одразу кілька гравців почали розвивати формат міні-маркетів.  Які мережеві 
рітейлери відкрили магазини в міні-форматі – читайте в матеріалі RAU. ... 

 

Spar Express. Вже не перший рік формат мінімаркетів успішно розвиває мережа Spar. 
Подібні магазини мають торгову площу до 200 кв. м та розташовуються в житлових 
мікрорайонах з активним трафіком. Мережа відкриває як власні, так і франчайзингові 
торгові об’єкти. Інвестиції у відкриття подібного магазину складають близько $300 на кв.м.  

 

Копійка міні. Міні-маркети сезонного формату успішно розвиває мережа 
універсамів Копійка. Перші такі магазини запрацювали в Затоці. Особливістю цих маркетів 
є те, що більшість з них працюють лише з травня по вересень.  Новий універсам Копійка у 
міні-форматі відкрився 16 березня цього року за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 
66. Загальна площа цього універсаму — 145 кв. м, торгова — 108 кв. м. В магазині працюють 
дві каси. В торгівельній точці сучасні дизайн і обладнання, проста навігація. На полицях 
універсаму представлено майже 3000 найменувань товарів.  

 

Міні-маркети Foody від Сільпо. Міні-маркети Foody займають площу 50-100 кв. м, 
пропонують актуальний асортимент для щоденних покупок, і розташовуються в місцях з 
великим пішохідним трафіком. Перший магазин Foody відкрився у грудні 2020 року. Це 
абсолютно новий напрямок для Fozzy Group, більш відомої українцям своєю флагманською 
мережею супермаркетів Сільпо. Перші п’ять магазинів нового проекту другого за розміром 
та виручкою продуктового рітейлера України вже почали роботу в Києві та передмісті: в 
районі станцій метро Лівобережна, Теремки, Васильківська, Славутич, а також у Броварах. 
За розрахунками опитанних НВ експертів, інвестиції у відкриття однієї такої торговельної 
точки можуть становити $100 000 – 150 000. Після опулікування матеріалу прес-служба 
Fozzy Group повідомила RAU, що компанія немає відношення до міні-маркетів під брендом 
Foody, не дадавши додаткових даних 

 

Ашан Pick-up Point. У січні 2020 року відбувся запуск міні-магазинів Ашан в Києві з 
площею близько 50 кв. м – Pick Up Point. Перший Ашан Pick Up Point у концепті street 
відкрився в січні 2020 року на відстані 250 метрів від станції метро Почайна в Києві. Другий 
– у концепті residence – розпочав роботу в червні в столичному ЖК Комфорт Таун, третій і 
найбільший (площа 67 кв. м) – в грудні в ЖК Ліко-Град. Цього року компанія Ашан Україна 
активізувала розвиток мережі міні-магазинів Ашан Pick Up Point, відкривши ще три 
магазини формату Pick Up Point. Нові інноваційні точки Ашан Pick Up Point розмістилися на 
Печерську (вул. Панаса Мирного 16/13), на Липках (вул. Липська 19/7) і в ЖК Французский 
Квартал (вул. Предславинська, 55). Площа торгових точок – близько 50 кв. м, в яких 
представлено асортимент 600-2000 найменувань. Покупцям пропонують свіжі овочі та 
фрукти, м’ясні та молочні вироби, безглютенову і біо-продукцію, випічку та власний імпорт 
товарів. Крім того, в точках продажу продаються косметичні засоби бренду Cosmia. У 
компанії зробили ставку на швидкість обслуговування. Основні інновації та сервіси Ашан 
Pick Up Point: планшети для онлайн-замовлень товарів з магазинів Ашан, pick up зона для 
отримання інтернет-замовлень, облаштована зона для кава-брейку, наявність каси 
самообслуговування, гнучкість і ротація асортименту відповідно запитів клієнтів.  

 

Sova Pick up. Ювелірний дім Sova 19 лютого відкрила пілотний Sova Pick Up в 
чернігівському ТРЦ Hollywood, а в середині березня переформатувала під цей концепт 
торгову точку у  київському ТРЦ Проспект. Sova Pick Up – експериментальний формат 
торгових точок, які займають всього 2 кв. м. Перш за все, такий формат був розроблений 
для видачі замовлень з інтернет-магазину. Sova Pick Up має багато функцій – тепер просто 
на торговій точці можна зручно оформити покупку з сайту Sova через планшет. Також тут 
будуть представлені прикраси з флагманських колекцій ювелірного дому, для того щоб 
клієнти могли детальніше ознайомитися з бестселерами бренду. “SOVA Pick up в ТРЦ 
Проспект – це вже друга торгова точка експериментального формату бренду. Ми помітили, 
що в ТРЦ Проспект високий відсоток замовлень з інтернет магазину, тому ми вирішили 
адаптувати нашу торгову точку більше під формат e-commerce . Зміна концепції торгової 
точки допоможе максимально прискорити та полегшити взаємодію клієнта з магазином 
незалежно від каналу продажу і таким чином бути ближчими до клієнта, а також 
оптимізувати витрати даного об’єкту та зробити його більш ефективним з точки зору 
комерції” – говорить Анна Коваль, директор з маркетингу та продажів Sova.  

 

Varus to Go. У червні минулого року мережа Varus розпочала розвиток міні-маркетів 
у форматі TO GO.  Перший Varus формату To Go почав роботу в Києві на вул. Жилянська, 59, 
другий – в Дніпрі на вул. Акінфієва, 9. Характерними ознаками формату стали торгові зали 
до 150 кв. м, асортимент до 3500 SKU, наявність салат-бару та місця для кави. Вагоме місце 
в асортименті займають готова для вживання їжа (фреш-салати, хот-доги, картопля фрі та 
по-селянськи, батат) і снеки (сирні палички, курячі нагетси, сирники). При цьому зони food 
to go та coffee to go в магазині виділені окремо. Для зручності та економії часу покупців 
компанія також ввела в асортимент фасовані фрукти та овочі, які не потрібно зважувати 
перед купівлею.  

 

Novus Мі Маркет. Влітку 2020 року свій варіант міні-маркетів під брендом Мі 
Маркет запустила і мережа Novus. Перший з них площею в 65 кв. м розпочав роботу у серпні 
2020-го в передмісті Києва (Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1 А). У березні 
цього року відкрився четвертий Мі Маркет на бульварі Дружби Народів, 21 в Печерському 
районі столиці. Ще два Мі Маркети працюють в Києві на вулицях Старонаводницькій, 13, та 
Каховській, 62 А. Площа Мі марткетів коливається в межах 50-150 кв. м. Незважаючи на 
невелику площу магазина, в ньому представлені всі ключові групи товарів, а також свіжа 
випічка, готові страви у відділі кулінарії, фірмова піца, приготована за оригінальною 
італійською рецептурою, товари власного імпорту.  
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Как сетевая розница в пандемию поддержала  
украинский ВВП и инвестиции 

13.04.2021 

Потребление, торговля и внутренние инвестиции остаются важными и 
наиболее устойчивыми драйверами роста экономики Украины. А это 
означает заметно возрастающую роль организованного сетевого ритейла. 

Помимо создания рабочих мест, уплаты налогов, внутренних инвестиций, 
организованная сетевая розница также делает огромный вклад в "отбеливание" 
украинской экономики: в отличие от мелких операторов, работающих часто по серым 
схемам с огромной массой наличных, крупные сети являются наиболее прозрачными 
операторами. Уменьшение доли "тени" в массовом потреблении также становится важной 
составляющей роста ВВП за счет выведения оборота товаров и денег в легальный сектор. 
Согласно макроэкономическому обзору Национального банка Украины, по итогам 2020 
года потребление домохозяйств увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во 
втором квартале. "В разрезе видов деятельности в 2020 году ухудшились показатели 
большинства отраслей экономики. Довольно жесткие карантинные ограничения в течение 
года сказались на деятельности значительной части секторов услуг. Так, сократилась 
валовая добавленная стоимость в искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе, временном 
размещении и организации питания, транспорте, образовании. Сужение внешнего спроса и 
инвестиционной активности обусловило ухудшение показателей деятельности в 
промышленности и вспомогательных секторах. Значительный отрицательный вклад в ВВП 
имело также сельское хозяйство из-за снижения урожая. В то же время восстановление 
потребления домохозяйств во втором полугодии поддержало сферу торговли", — 
описывает НБУ экономические тренды 2020 года. "Весной 2020 года из-за жестких 
карантинных ограничений розничная торговля существенно пострадала. Однако с выходом 
экономики из карантина объемы розничной торговли быстро начали восстанавливаться и 
уже осенью вернулись на допандемическую траекторию. По данным Госстата, оборот 
розничной торговли (в реальном измерении) в 2020 году вырос на 10,7% в сравнении с 
2019 годом, составив 1211 млрд грн. По нашим оценкам, часть валовой добавочной 
стоимости розничной торговли в общем ВВП страны выросла до максимального уровня за 
последние 4 года – 4,6%", — рассказал Сергей Николайчук, глава департамента 
макроэкономических исследований группы ICU. Именно внутреннее потребление 
поддержало украинскую экономику от серьёзного спада, когда снизились объемы экспорта 
под влиянием пандемии и странового протекционизма, зафиксировано отрицательное 
значение притока внешних инвестиций из-за растущих рисков на украинском рынке и 
глобальной неопределенности. По данным Государственной службы статистики, сфера 
оптовой и розничной торговли стала абсолютным лидером по увеличению своего вклада в 
общий ВВП страны в 2020 году — плюс 4,9%, а в денежном выражении рост составил без 
малого 30 млрд грн. Обороты некоторых розничных сетей, как сообщали их топ-
менеджеры, выросли за этот год на 15–20%. В начале 2021 года прирост в сфере торговли, 
по данным Госстата, лишь за январь зафиксирован на уровне 3,5% в сравнении с январем 
2020 года. Рост в других отраслях пока под вопросом. "Розничная торговля растет быстрее 
инфляции. В частности, розничный товарооборот продуктами питания вырос на 22,4% в 
2018 году по сравнению с 2017 годом и дополнительно на 29,7% в 2019 году, достигнув 295 
млрд грн. В 2020-м рост продолжался и по количеству новых объектов фуд-ритейла стал 
рекордным: открылось 912 магазинов по сравнению с 697 в 2019 году. Тенденция роста 
рынка будет сохранятся, продолжая стимулировать интерес к M&A на рынке фуд-ритейла в 
Украине и в 2021 году", — рассказал о динамике в отрасли Дмитрий Ануфриев, партнер, 
руководитель департамента корпоративных финансов Deloitte в Украине. По данным 
Министерства экономического развития, организованный сетевой ритейл стал наиболее 
динамичным сектором отечественной экономики, продемонстрировав прирост на уровне 
8,4%. Также именно этот бизнес-сегмент быстрее всех адаптировался к экономическим и 
пандемическим вызовам. С начала нынешнего года розничная торговля также взяла 
быстрые темпы роста: "По итогам двух месяцев 2021 года наблюдается увеличение оборота 
розничной торговли (на 4,6 % с учетом роста в феврале на 5,6%). Происходят структурные 
изменения по увеличению доли в ВВП, которая в 2020 году составила 13,9% в сравнении с 
13,2% в 2019 году", — приводят данные о динамике отрасли в Минэкономики. Динамику 
прироста в секторе иллюстрируют показатели лидера национальной розничной торговли 
сети "АТБ", которая увеличила численность своих супермаркетов в ушедшем году на 127 по 
всей территории Украины. Как сообщила корпорация "АТБ", в 2020 году в развитие сети ее 
магазинов было инвестировано около 10 млрд грн. "В 2021 году решено реализовать 
широкий пакет инвестиций в свое развитие и расширение сети на сумму около 12 млрд грн. 
Помимо дальнейшего развития сети, наши инвестиции позволят обеспечить работой 
подрядчиков и производителей, а также далее динамично создавать тысячи новых рабочих 
мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции 
крупнейших украинских компаний — это сегодня ключевой фактор поддержки роста 
экономики Украины и благополучия украинцев", — говорит гендиректор корпорации 
Борис Марков. Для примера: благодаря лишь расширению присутствия сети "АТБ" в 
Украине появилось свыше 5,5 тысяч рабочих мест в дополнение к существующим на данное 
время в корпорации (около 70 тысяч). На фоне рекордного оттока иностранных 
инвестиций из украинской экономики в размере $868 млн, что также негативно 
сказывается на динамике ВВП и экономике в целом, именно внутренний инвестиционный 
ресурс становится одним из ключевых драйверов экономического роста. Как видно из 
таблицы "Инвестиционная активность в украинской розничной торговле", корпорация 
"АТБ" является не только крупнейшим ритейлером украинского рынка, но и наиболее 
активным инвестором как в отрасли, так и в национальном масштабе, поскольку лишь ее 
вложения в развитие своей инфраструктуры на протяжении двух лет составят почти 
миллиард долларов США — это обеспечит загрузку и деятельность компаний-подрядчиков, 
заказчиков и клиентов, что также позитивно отразится на общем состоянии экономики и 
занятости в Украине. В то же время сеть Novus анонсировала инвестиции в развитие на 
сумму около полумиллиарда гривен, а Fozzy Group вкладывает деньги в расширение своих 
логистических мощностей: суммы инвестиций не были озвучены, но речь идет также о 
заметных инвестициях, ведь современный логистический порт — дорогой объект. Вместе с 
тем возрастает роль организованного ритейла в качестве донора государственного 
бюджета. Например, "АТБ" при росте оборота на 18,2% увеличила уплату налогов на 26% – 
этот показатель достиг рекордных 15,8 млрд грн. Новых отраслевых данных по объемам 
уплаты налогов пока нет, но даже данные предыдущего года красноречиво говорят о том, 
что организованный ритейл становится все более заметным донором бюджета, пополняя 
его на миллиарды гривен. Помимо этого, даже косвенные данные свидетельствуют о 
значительной финансовой состоятельности крупнейших участников рынка 
организованной сетевой торговли. Например, сети "АТБ", "Сильпо" и "Эпицентр" находим в 
перечне крупнейших доноров национальной кампании по противодействию эпидемии 
COVID-19 и укреплению материальной базы украинской медицинской системы. Эксперты 
прогнозируют, что в нынешних условиях при сохранении карантинных ограничений и 
отсутствии экономических шов, ведущих к снижению платежеспособности украинцев, 
отрасль имеет довольно хорошие перспективы роста. "Стойкость розничной торговли даже 
в условиях карантинных ограничений мы связываем с ростом потребительского спроса на 
фоне сохранения высоких темпов увеличения заработных плат и повышения социальных 
стандартов государством, экономией средств населения на заграничных поездках", —  
глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. … 
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Мережа магазинів "Коло" призупинила 
запуск франшизи 

05.04.2021 

Мережа магазинів "Коло" поки не переходить на франчайзингову 
модель роботи, розповів Retailers начальник відділу маркетингу мережі 
Андрій Дем'янов без пояснення причин та інших подробиць. 

Після публікації ритейлер уточнив, що зараз "Коло" знаходиться ще в процесі 
доопрацювання якісної моделі франшизи. Щоб майбутнім франчайзі надати максимально 
вигідну пропозицію. Продаж франшизи була запланована на кінець 2020 року. Про плани 
мережі розвиватися за допомогою партнерів заявляв СЕО "Коло" Євген Кулініч в травні 
минулого року. «Вважаємо, що майбутнє наше пов'язане з франшизою, напевно в більшій 
мірі, ніж с чимось іншим», — говорив Кулініч. Карантинний період може позитивно 
відбитися на процесі переходу на франчайзингову модель роботи. Тоді ж, в травні, 
ритейлер відпрацьовував процедуру, готував модель і пакет пропозицій. Мережа магазинів 
"Коло" працює у форматі "біля будинку". Перший магазин мережі відкрився в травні 2017 р. 
і зараз об'єднує 234 магазина в Києві і області, а також в Одесі. У минулому році рітейлер 
відкрив 117 магазинів, в цьому році планує збільшити мережу на 120 торгових точок. 

Читати повністю >>> 
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АТБ планує розвивати дрібні формати або відкривати 

 магазини в маленьких містах 
17.04.2021 

Рітейлер «АТБ-маркет» через 3-5 років буде змушений розвивати 
більш дрібні формати, або відкривати магазини в маленьких населених 
пунктах. Про це повідомляє thepage.ua 

«Але це багато в чому буде залежати від рівня життя та зростання економіки 
України», — уточнив СЕО корпорації АТБ Борис Марков в інтерв'ю Андрію Жуку в 
відеоблозі «За рамками рітейлу». Мережа «АТБ» вже зараз почала розвиватися в містах з 
населенням від 7 тис. чоловік. Магазини також відкриваються в районах великих 
транспортних розв'язок без прив'язки до населеного пункту. При цьому Марков зазначив, 
що в найбільших містах країни як Київ, Харків, Львів, Одеса присутність корпорації ще 
недостатньо. За його словами, оборот «АТБ-маркет» в 2021 році прогнозується на рівні 170-
180 млрд грн (у 2020 році він склав 149,8 млрд грн). Інвестиції в розвиток мережі і 
логістики прогнозуються в обсязі 12 млрд грн або близько $425 млн. У минулому році 
рітейлер інвестував $400 млн. За оцінкою Бориса Маркова, вартість корпорації «АТБ-
маркет» становить $3-4 млрд. «В Україні немає таких покупців, які б дозволили собі 
компанію такого розміру. Навіть для європейських операторів ринку — це значущі угоди і, 
як правило, їх робить пул-покупців», — зазначив Марков. Станом на початок квітня 2021 
мережа магазинів АТБ включала 1220 торгових точок. У 2021 році компанія планує 
відкрити 120 нових і провести реновацію 60 існуючих магазинів. З 2022 року темпи 
розвитку «АТБ-маркет» складуть до 150 магазинів щорічно. Private label (марка належить 
компанії) в обороті корпорації займає 20%, в асортименті 28-29%. 
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Сильпо открыло 7 магазинов за неделю на месте 

бывших супермаркетов Фуршет 
19.04.2021 

С 9 по 16 апреля 2021 года в Киеве и еще пяти городах после 
косметического ремонта открыты первые Сильпо на месте бывших 
маркетов Фуршет. Об этом RAU сообщила пресс-служба сети.  

«Мы интенсивно работаем, чтобы гости как можно быстрее получили доступ к 
отборным продуктам и качественному сервису Сильпо. В течение апреля планируется 
открытие еще более десяти супермаркетов. Поэтому к праздникам гости в разных уголках 
страны смогут комфортно выбирать для себя лучшее от топовых украинских 
производителей и собственного импорта Сильпо», — рассказали в компании. Первым 
реформатом на месте Фуршет стал супермаркет Сильпо в Киеве на улице Антоновича, 165. 
Площадь торгового зала магазина составляет 1200 кв. м. В торговой точке с 8:00 до 23:00 
ежедневно будут работать четыре классических кассы, пять самокас и две кассы табачной 
лавки. Среди прочего, в магазине есть отдел фирменной кулинарии Сильпо и отдел с 
отборным алкоголем с широким ассортиментом собственного импорта. Еще два магазина 
открылись в Коростышеве Житомирской области и Нетешине Хмельницкой области. 
Первый из них расположен на улице Киевская, 66, в ТЦ Фуршет. Площадь торгового зала — 
1033 кв. м. Особое место в магазине занимают кулинария и большой мясной отдел, также 
есть услуга заказа мяса к шашлыку. Второй — в ТРЦ ОТС на ул. Лесная, 1 Б. В магазине есть 
собственная кулинария Сильпо и гриль. Площадь торгового зала объекта составляет 880 
кв. м. Также четыре магазина Сильпо на месте Фуршет открылись по следующим адресам: 
Киев, Воздухофлотский проспект, 66 (площадь - 1240 кв. м) Хмельницький, ул. Каменецкая, 
122 (площадь - 1447 кв. м) Малин, ул. Грушевского, 43 (площадь - 720 кв. м) Прилуки, ул. 
Киевская, 138 (площадь - 1588 кв. м) В ближайших планах компании - внедрение услуги 
онлайн-заказов во всех новых магазинах. …  

Читать полностью >>> 
По материалам rau.ua 

 
Мережа «ФРЕШ» оновила перший  

супермаркет у Херсоні 
19.04.2021 

В Херсоні 15 квітня після масштабної реконструкції відкрився 
супермаркет «Фреш». Магазин, що розташований на вул.Кулика, 114 ж, 
запрацював в оновленому форматі із сучасним дизайном та інтер’єром. 

Саме із цього супермаркету у 2021 році мережа «Фреш» розпочала етап змін та 
перетворень, які згодом відбудуться і в інших магазинах. Акцент у новому форматі 
зроблений на якості обслуговування, ергономічності інтер’єру та широкому виборі свіжих 
продуктів. «В оновленому «Фреші» ми втілили сучасні уявлення про те, яким повинен бути 
справжній супермаркет, - розповідає генеральний директор групи компаній «Євротек» 
Михайло Весельський. - Сучасному покупцеві важливий комфорт,хороше освітлення, зручні 
вітрини, зрозуміла навігація, якісне обслуговування та, звісно ж, красивий дизайн. 
Впевнений, нам вдалося цього досягти, і наші відвідувачі отримуватимуть справжнє 
задоволення від покупок. Ми також вдячні нашим клієнтам, які залишають відгуки про 
роботу мережі на просторах інтернету чи під час живого спілкування у магазинах. Ми радо 
прислухаємося до порад і дуже цінуємо думку кожного. Це тримає нас в тонусі та дуже 
мотивує!». У супермаркеті значну увагу зосереджено саме на свіжій продукції: категорія 
«fresh» збільшилася майже у два рази, суттєво зріс вибір свіжого м’яса, риби, овочів та 
фруктів. В оновленому «Фреші» покупці також можуть сповна насолодитися усілякими 
делікатесами, наприклад придбати справжні іспанський хамон чи італійське прошуто, а 
також сири відомих світових виробників. А у його винотеці відтепер можна знайти кращі 
вина з різних країн як середнього, так і преміального цінового сегментів. … 

Читать полностью >>> 
По материалам trademaster.ua 
 

 
У квітні було відкрито два нових 

магазини “Наш Край” 
21.04.2021 

У квітні мережа “Наш Край” поповнилась ще двома торговими 
закладами, які були відкриті  форматі «експрес», на умовах франчайзингу у 
Волинській (м. Луцьк) та Вінницькій (смт. Вороновиця) областях.  

У м. Луцьк магазин «Наш Край Експрес» відкрився за адресою вул. Рівненська, 113/1 
та площею 40 м кВ. Для покупців працює одна каса. У смт. Вороновиця «Наш Край» працює 
за адресою вул. Козацький Шлях, 43. Площа торговельного закладу становить155 м кВ. Для 
обслуговування покупців встановлено дві каси, є зона Food-to-Go зі смачними хот-догами, 
паніні та ароматною свіжозмеленою кавою.   Також у нових магазинах «Наш Край» діє 
програма лояльності DRUZI, що дозволяє покупцям відслідковувати накопичені та 
витрачені бонуси, й економити на наступних покупках, бачити історію покупок та 
отримувати персональні пропозиції. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами trademaster.ua 

 
У квітні відкрився магазин  

SPAR у Рівному 
22.04.2021 

У першій половині квітня відкрився вже четвертий магазин SPAR у 
Рівному. Це власний  торговельний заклад мережі. Магазин знаходиться за 
адресою вул. Чорновола, 60.  

Його площа становить 157 м кв, працює  2-і каси, є відділи м’яса, кулінарії, власної 
випічки та зона Food to Go. Також у новому магазині SPAR діє програма лояльності DRUZI, 
що дозволяє покупцям відслідковувати накопичені та витрачені бонуси й економити на 
наступних покупках, бачити історію покупок та отримувати персональні пропозиції. 
Завантажити додаток DRUZI можна на Google Play також зареєструватись можна на саті 
DRUZI або у чат-боті Viber. Сьогодні SPAR – одна з найбільших у світі мереж супермаркетів 
та гіпермаркетів, що складається з понад 13 000 магазинів, які діють у 50 країнах світу. В 
Україні мережа розвивається за системою франчайзингу та пропонує 4 торгових формати: 
SPAR Express (магазини біля дому торговою площею до 200 кв.м), SPAR (супермаркети 200-
800 кв.м), EUROSPAR (супермаркети 800-3000 кв.м), INTERSPAR (гіпермаркети більше 3000 
кв.м). Ключові цінності SPAR для покупців – це широкий асортимент якісних і свіжих 
товарів, європейські стандарти обслуговування, індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
комфорт і затишок в кожному магазині. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами volwestgroup.com 

 
Відкрився шостий  

Мі Маркет 
27.04.2021 

У родині «Мі Маркет» поповнення! Компанія святкує відкриття 
шостого смарт-магазину в Києві на вул. Тираспольська, 54 у ЖК «Місто 
квітів». Про це повідомляє allretail.ua 

«Наші мінімаркети продовжують відкриватися в нових житлових комплексах, щоб 
вам було зручніше купувати необхідне. Адже магазин здатен повністю задовольнити 
потреби щоденних покупок.Тут є свіжа випічка, кулінарія, кондитерські вироби власного 
виробництва, а також непродовольчі товари. І зовсім скоро - гаряча піца! Заходьте в гості! 
Широкий асортимент продукції чекає на вас», - діляться у пресслужбі мережі Novus. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами allretail.ua 

 
Сеть "Эпицентр К" открыла продуктовый Food Market с 

фудкортом в столичном ТЦ по ул. Берковецкой 
28.04.2021 

ООО "Эпицентр К" (Киев) открыл продуктовый магазин Food Market с 
фудкортом в столичном ТЦ "Эпицентр" по ул. Берковецкой, 6-в, сообщила 
пресс-служба компании. 

"Отвечая на запросы и нужды потребителя в товарах первой необходимости, 
компания продолжает расширение сет продуктовых магазинов Food Market. Еще один 
торговый объект такого формата открылся в киевском ТЦ "Эпицентр" на Берковецкой 6-в, 
и стал крупнейшим для компании в Украине", – цитируется в сообщении заместитель 
гендиректора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров. По его 
словам, компания планирует продолжить масштабирование сети продуктовых магазинов в 
ТЦ по всей Украине. Новый Food Market в "Эпицентре" на Берковецкой расположен на 
первом и втором этажах ТЦ и занимает суммарно 3 тыс. кв. м. Зона фудкорта рассчитана на 
106 посадочных мест. В компании уточняют, что во время карантинных ограничений 
объект работает только на вынос. В магазине представлены итальянская, испанская, 
японская кухни, работают собственная кондитерская, пекарня, энотека, сыроварня, мясная 
зона и фреш-зона с рыбой, овощами, фруктами. "Главная наша идея, которая легла в основу 
концепции нового Food Market – к нам покупатель приходит не за продуктами, а за готовой 
едой", – отметил руководитель проекта Food Market сети "Эпицентр" Олег Шкаровский.  

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

 
Сеть магазинов "Сильпо" за прошлый год  

увеличила товарооборот на 12% 
29.04.2021 

ООО "Сильпо-Фуд", входящее в ТПГ Fozzy Group и развивающее в 
Украине сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", по итогам 2020 года 
увеличило товарооборот на 12,2% по сравнению с 2019 г. – до 49,7 млрд грн. 

Согласно годовому отчету об управлении "Сильпо-Фуд" по итогам 2020 года, доход 
компании составил 64,4 млрд грн. Долгосрочные обязательства составили 12,3 млрд грн, 
текущие – 19,1 млрд грн.. По состоянию на конец 2020 года сеть "Сильпо" вместе с 
деликатес-маркетами Le Silpo насчитывала 276 супермаркетов общей площадью 399,5 тыс. 
кв. м. Из них 23 супермаркета "Сильпо" открыто в 2020 году. Согласно отчету, в 2021 году 
компания планирует расширить сеть супермаркетов на 18 объектов – до 294 магазинов, а к 
2024 году увеличить их количество на 30% – до 360. ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале 
августа 2016 года. Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО является 
ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный 
фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир 
Костельман. Уставный капитал ООО "Сильпо-Фуд" составляет 13 млрд грн. Fozzy Group – 
один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на 
всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: 
супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома 
"Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины 
персональной электроники Ringoo. 

Читать полностью >>> 
По материалам biz.censor.net 
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Екс-співвласник мережі МегаМаркет запускає  
новий проект – гіпермаркети Ultramarket 

30.04.2021 

Олег Вишняков проведе ребрендинг двох об’єктів МегаМаркет в 
Ultramarket і відкриє ще два нових магазини до кінця року. Про це 
повідомляється на сторінках порталу rau.ua 

Як повідомляється на сайті журнала НВ, Олег Вишняков створює нову продовольчу 
мережу Ultramarket без колишнього партнера Віктора Юшковського, з яким вони розділили 
бізнес. Раніше вони разом змогли побудувати велику групу АДС, керуючу продовольчою 
мережею гіпермаркетів МегаМаркет, ТРЦ Термінал (в Броварах), Ультрамарин, аутлет-
центром Мануфактура, мережею кінотеатрів Батерфляй та іншими активами. У 2017 році 
партнери вирішили розділити бізнес, і зараз Вишняков створює свою мережу гіпермаркетів 
Ultramarket. Юшковський, швидше за все, продовжить використовувати в своїх магазинах 
бренд МегаМаркет.  В 2017 році частина бізнесів загальної групи АДС – ТРЦ Термінал в 
Броварах і аутлет-центр Мануфактура дісталися Віктору Юшковському, а Олег Вишняков 
став одноосібним власником столичного ТРЦ Cosmopolite Multimall (колишній Більшовик) і 
готелю з аналогічною назвою, офісного центру на вулиці Сурикова, 3 А (недалеко від 
Південного вокзалу), в якому працює МегаМаркет, ТРЦ Ультрамарин і будівлі біля станції 
метро Почайна (де раніше знаходився МегаМаркет, а зараз працює флагманський магазин 
Rozetka). Партнери розділили мережу МегаМаркет і кінотеатрів Батерфляй (їх 
перейменували в Кіноман). Перший магазин нової мережі Ultramarket відкриється в Києві в 
середині травня в ЖК San Francisco Creative House на проспекті Перемоги. Також бізнесмен 
планує провести ребрендинг ще двох своїх гіпермаркетів в ТРЦ Cosmopolite і на вулиці 
Сурикова, 3 А. У грудні під брендом Ultramarket повинен почати роботу магазин на вулиці 
Глибочицькій, на місці закритого Ельдорадо. За словами бізнесмена, він викупив цю 
будівлю і будівлю, яке розташована за магазином Ельдорадо. Тут з’явиться офісний центр і 
гіпермаркет. Всі нові магазини будуть працювати в тій же ціновій категорії, що і 
МегаМаркет. Але в них планують розширити асортимент за рахунок екологічно чистих і 
крафтових продуктів, які будуть доставляти безпосередньо з невеликих ферм. Зміниться і 
дизайн магазинів.  

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Тігіпко продав аптечний бізнес TAS іншій  
мережі аптек «Мед-Сервіс» 

21.04.2021 

Бізнесмен Сергій Тігіпко продав свій аптечний бізнес компанії, яка 
володіє мережею аптек «Мед-Сервіс» підприємця Олега Токарева. Причиною 
продажу стала відсутність великого прибутку, пише НВ Бізнес з посиланням 
на джерела. 

На сайті «Мед-Сервісу» вже можна знайти перелік аптек TAS, якими тепер володіє 
компанія. За оцінкою одного з інвестбанкірів, сума угоди могла становити $5-6 млн. 
Аптечний ринок не приносить великого прибутку, тому один зі шляхів розвитку для 
великих гравців – концентрація, зазначив керівник аналітичного департаменту компанії 
Concorde Capital Олександр Паращій. За словами керуючого партнера інвестиційної 
компанії Atlas Advisors Олексія Ращупкіна, дохідність аптечного бізнесу знизилася до 2%, і 
деяким компаніям вести справи стало невигідно. Натомість комерційна нерухомість може 
приносити в п’ять-десять разів більше, додав експерт. До продажу аптек TAS Тігіпко 
інвестував у розвиток аптечного бізнесу. 2019 року придбав активи конкурента – мережу з 
30 об?єктів «Космо» – в інвестиційної компанії SigmaBleyzer. TAS вдалося наростити 
кількість об?єктів до 143. Однак після реструктуризації аптечна мережа TAS «схудла» до 
100 аптек, розташованих переважно в Києві та області, а 2020 року було прийнято рішення 
продати цей бізнес. Переговори проводилися з групою компаній «Епіцентр», яка також 
відкриває свої аптеки. Окрім того, актив пропонували купити мережі аптек «Доброго Дня». 
Аптеки TAS стали першим активом Тігіпка, який він продав з 2014 року. Раніше він лише 
інвестував. 2019-го група TAS купила завод Кузня на Рибальському у Петра Порошенка та 
Ігоря Кононенка за $300 млн, раніше банк ВіЕс і Універсал Банк, страхову компанію 
«ЕйгонЛайф Україна», забудовника «Білдінг Інвест Груп», готель Radisson Blu Hotel Kyiv 
Podil. Мережу «Мед-Сервіс» Олег Токарев розвиває з 1995 року. В кінці 1990-х компанія 
створила свій девелоперський підрозділ, який зайнявся будівництвом окремих будівель і 
реконструкцією приміщень під аптеки в різних містах країни. Зараз мережа нараховує 350 
аптек, а після проведення ребрендингу їхня кількість має зрости до 450. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами forbes.ua 

 
Мережа аптек Подорожник відкрила  

свою 1000 аптеку 
27.04.2021 

Тисячна аптека Подорожник запрацювала в історичному центрі 
Одеси, на вул. Преображенській, 29. Про це RAU повідомили в компанії. Про 
це повідомляє портал rau.ua 

За два останні роки, у 2019-20 роках, аптечна мережа відкрила 489 нових закладів – 
264 і 225 відповідно. А від початку 2021 року з’явилось 138 нових аптек, і їхня загальна 
кількість сьогодні сягає 1000 локацій. Мережа аптек, до складу якої входять одразу два 
відомих бренди – Подорожник і БАМ, забезпечує якісними ліками покупців у понад 250-ти 
населених пунктах у всіх областях нашої країни. «Місією компанії є покращення якості 
життя українців шляхом забезпечення наших покупців оригінальними лікарськими 
засобами у поєднанні з фаховою фармопікою. Ми приносимо новий клієнтський досвід у 
кожне місто, в якому відкривається наша аптека. Сьогодні вже чотири мільйони українців 
стали нашими постійними відвідувачами. Ми цінуємо їх довіру, і беремо на себе 
зобов’язання постійно покращувати якість сервісу. Це – ключовий фокус роботи нашої 
компанії на наступний рік»,- розповідає СЕО компанії Тарас Коляда. Мережу аптечних 
закладів ще чекає процес оновлення корпоративної айдентики та вдосконалення формату 
торгових точок. Фірмовий стиль мережі стане більш актуальним, а всі аптеки зведуть до 
єдиного стандарту, щоб підвищити впізнаваність бренду. «Кілька останніх років розвиток 
та розширення географічної присутності були ключовими пріоритетами компанії. Сьогодні 
ми уже досягнули запланованого покриття країни аптеками нашої мережі. Тепер перед 
нами стоїть завдання підвищити ефективність роботи, оптимізувати бізнес-процеси, 
розвивати програму лояльності та забезпечити досконалий клієнтський досвід», – зауважує 
Тарас. Довідка. Компанія Подорожник розпочала свою роботу у 1999 р. у Львові. Сьогодні до 
складу компанії входять всеукраїнські мережі Подорожник і БАМ. Компанія системно 
реалізує свої та долучається до урядових соціальних проектів, впроваджуючи їх у своїх 
аптечних закладах.  Головний офіс розташований у Львові.   

Читати повністю >>> 
За матеріалами rau.ua 
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Burger King виходить на ринок України. Компанія  
підписала договір з АЗС "Окко" 

09.04.2021 

Про те, що світова мережа закладів швидкого харчування Burger King 
виходить на ринок України, заявив ресторатор Ігор Сухомлин і розповіли 
Retailers два топ-менеджери на ресторанному та маркетинговому ринку.  

За їх словами, розвивати мережу буде АЗС "Окко". В прес-службі "Окко" відповіли 
Retailers, що розглядають співпрацю з різними міжнародними брендами, але говорити про 
це рано: "компанія ще фінально не визначилася". Ресторатор Ігор Сухомлин сьогодні, 9 
квітня, написав у себе на сторінці в Facebook, що мережа АЗС "Окко" купила франшизу 
конкурента McDonald's — Burger King. Cухомлин відмовився відповідати на питання 
Retailers по цій темі. Топ-менеджер на ресторанному ринку розповів Retailers, що сторони 
дійсно підписали договір і "Окко" вже шукає управлінську команду і приміщення під 
майбутні заклади. "Тільки я не знаю це договір франшизи чи ні", — уточнив топ-менеджер. 
На сайті rabota.ua в одному з оголошень вакансії "Окко" (опубліковано 29 березня) 
говориться, що компанія шукає "HR бізнес-партнера, на новий франчайзинговий проект 
ресторанного напряму, який компанія буде впроваджувати в Україні". Високопоставлене 
джерело в одній з маркетингових компаній розповів Retailers, що за його інформацією 
"Окко" оформляє торгові марки Burger King в Україні. Можливо мова йде про 
переоформлення торгових марок, так як ще в 2011 році материнська компанія Burger King 
оформила торгові знаки в Україні: Burger King (зараз зареєстровано на Burger King Соrp.), 
"Бургер Кінг", "Зроби по-своєму", "Будинок Воппера", Home of the Whopper, БК і BK. ... 

Читати повністю >>> 
За матеріалами retailers.ua 

 
Первый пошел: в Ивано-Франковске открылся 

 первый Макдональдс 
19.04.2021 

В Ивано-Франковске открылся Макдональдс в городе. Появление заведения в 
новом городе соответствует стратегии компании — фокус на развитии в регионах, в 
частности в тех местах, где МакДональдз пока нет.  

Открывая ресторан, компания инвестирует в развитие местного сообщества, 
налаживание сотрудничества с локальными поставщиками и формирования системы 
круговой работы с отходами через поиск партнеров в регионе. Новое заведение в Ивано-
Франковске создает 100 новых рабочих мест. Ресторан, расположенный по адресу ул. 
Миколайчука Ивана, 2, соответствует стратегии омниканальности МакДональдз — в 
заведении работает две линии МакДрайв, зона МакДеливери (доставки) и экспресс-окно. 
Имея 185 посадочных мест в зале и 82 места на террасе, инновационный формат заведения 
сочетает высокие технологии и заботу о каждом клиенте. А именно: 12 терминалов 
самообслуживания, которые позволят клиентам без спешки осмотреть все блюда из меню в 
электронном формате, сделать заказ и оплатить его с помощью карточки, после чего 
забрать блюда в зоне выдачи. Обслуживание за столиками — чтобы выбрать функцию 
«получить заказ за столиком», необходимо взять табличку с номером и присесть за столик. 
Сотрудники точно знают, где сидит гость, ведь в табличку с номером встроенный датчик с 
геолокации, а место клиента видно на специальном мониторе. Это значительно ускоряет 
сервис и дарит новый опыт клиентам сети. Работа кассовой зоны предусматривает 
разделение касс на две части: для заказа и для получения блюд. Так посетители не будут 
мешать друг другу. В зале работают эксперты из гостеприимства, они отвечают за 
дружескую атмосферу в заведении, их задача — заботиться о каждом клиенте: помочь 
семье в поиске свободного столика или сделать заказ на терминале самообслуживания, 
подсказать клиенту, где можно подзарядить гаджет и следить за соблюдением мер по 
безопасности и гигиены. Новый формат кухни «приготовлено для тебя». Клиенты имеют 
возможность при заказе добавлять или убирать ингредиенты из блюд на свой вкус. Также 
заведение оборудовано сортировочными станциями для отдельного сбора и 
переделывания отходов. Еще одной изюминкой заведения станет робот-транспортер, 
который появится уже в мае. Он будет доставлять заказ из кухни в экспресс-окна. Для этого 
на кухне ресторана прицепят уложенный заказа до транспортера, после чего механизм 
перевезёт его в воздухе под потолком заведения к сотруднику на экспресс-окне, а тот будет 
выдавать пакет с блюдами клиенту. Следующие рестораны МакДональдз откроются в 
Белой Церкви, Луцке, Хмельницком, Кропивницком и Мариуполе, а также ближайшие два 
года компания нацелена открыть первые заведения в Черновцах и Ужгороде и увеличить 
свое присутствие в городах-миллионниках, таких, как Харьков, Одесса, Днепр и Львов. 

Читать полностью >>> 
По материалам allretail.ua 

 
Легендарні нью-йоркські хот-доги Nathan's Famous  

заходять на український ринок 
29.04.2021 

Популярна американська мережа хот-догів Nathan's Famous 
відкривається в Україні. Розвивати франшизу знаменитого стріт-фуду на 
вітчизняному ринку буде Група компаній «SOCAR Україна».  

Продажі вже стартували на 6 АЗК у Києві. Через декілька місяців компанія планує 
запустити продажі Nathan's також в інших областях України. Про це повідомляє 
TradeMaster.UA з посиланням на прес-реліз компанії. Nathan's Famous — один із 
найстаріших брендів закусочних у світі. Перша точка продажів була відкрита ще в 1916 році 
0на Коні-Айленд в Нью-Йорку. Відтоді компанія продала більше ніж 500 мільйонів хот-
догів, а сам бренд представлений не тільки в Сполучених Штатах, але і в 13 країнах світу. 
Тепер цей список доповнить й Україна. У різний час шанувальниками марки були такі 
відомі особистості як Аль Капоне, Едді Кантор, Кері Грант, Барбара Стрейзанд, а також 
багато мешканців Білого дому. Популярне меню, висока якість і швидкість обслуговування 
зробили Nathan's лідером ринку. Знамениті хот-доги й фірмова картопля — справжня 
легенда Америки. SOCAR імпортував закордонні інгредієнти, а це означає, що українці 
можуть спробувати автентичний і оригінальний рецепт, який став класикою 
американського фаст-фуду. Саме Nathan's Famous заснували щорічний конкурс поїдання 
хот-догів 4 липня — в День Незалежності США. Сьогодні без легендарних хот-догів не 
обходиться жоден бейсбольний матч в штатах. Для України історія бренду приваблива ще й 
тому, що засновник мережі закусочних — Нейтан Хендверкер народився на території 
колишньої Галичини. Тобто, власне кажучи, історія його світового успіху — це історія успіху 
бізнесмена з українським корінням. Фуд-корти на АЗК SOCAR — це презентаційний 
майданчик відомих торгових брендів зі світовим ім'ям, серед яких австрійський кавовий 
бренд Julius Meinl, холодні кавові напої від Starbucks, східні солодощі Koska, м'які іграшки 
Hansa, обладнання та посуд від італійського De'Longhi, крафтовий шоколад і авторське 
морозиво Gelarty, а також ексклюзивні товари з Азербайджану. Продукцію Nathan's Famous 
вже можна спробувати на АЗК SOCAR, що знаходяться на Бориспільскій трасі, на 
Столичному шосе, на проспекті Степана Бандери, бульварі Дружби Народів, по вулиці 
Сортувальній в Києві, а також по вулиці Інститутській, що в с. Гатне. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами trademaster.ua 
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 І В ЦІЛОМУ: 

Рестораторы – о последствиях  
локдауна 

18.04.2021 

Заведения общепита - одна из наиболее пострадавших из-за 
карантина отраслей. Сейчас они могут работать только на вынос или на 
доставку (либо нелегально, что многие и делают).  

 

Городская власть уже разрешила ресторанам устанавливать летние террасы, но при 
этом не разрешила принимать на них гостей.  Таким образом в очередной раз рестораторы 
оказались в подвешенном состоянии: неизвестно, когда закончится карантин, и непонятно, 
когда откроются летние площадки. А тем временем за последний год в Украине уже 
закрылось 30% заведений. И опрошенные "Страной" рестораторы утверждают, что после 
нынешнего локдауна рынок упадет еще в два раза. "Страна" спросила рестораторов, что 
они думают о продлении карантина, и как череда локдаунов меняет ресторанный бизнес.  

 

Тарас Середюк, совладелец ресторанов Mafia, Casta, BAO и NAM: "В целом всё 
плохо. Ресурсы закончились. Доставка позволяет работать в небольшой минус, но этот 
минус нужно чем-то компенсировать. В добавок к этому управленческие команды отрасли 
теряют квалифицированный персонал: финансистов, маркетологов. Они переходят к 
нашим коллегам, которые работают в более понятном режиме: продуктовая розница, 
логистика, e-commerce и т.д. То есть в те сферы, которые не остановились из-за карантина. 
Доставка продуктов, на самом деле, растёт, просто она не может обеспечить выживание 
ресторана, если ресторан находится не в жилом массиве. Поэтому с ресторанами, которые 
находятся в туристических или в офисных потоках, мы готовы прощаться. И вот сейчас мы 
закрываем первый за время карантина ресторан – на Подоле. И, скорее всего, будет закрыт 
ресторан в одном из торговых центров Киева. На Крещатике пока не планируется закрытие 
ресторана. Нас поддерживают “лэндлорды” (арендодатели – Ред.): дают нам скидки на 
аренду. Там мы работаем на вынос, и это позволяет нам обслуживать какое-то количество 
людей. У нас есть еще "Kasta" на Крещатике, вот там вероятность закрытия очень высока. 
Понимаете, когда ты не строишь больницы, не закупаешь концентраторы, то кто-то должен 
быть крайним. Можно сделать ресторатора крайним, обвинить его в распространении 
коронавируса и всячески его "мочить": максимально нелояльно запрещать ему работать. 
Кажется, что рестораны особо на экономику не влияют – но это большое заблуждение. Уже 
закрылось 30% отрасли, даже целые сети – например, “Solo pizza”. Всем, у кого нет доставки 
и e-commerce, очень тяжело. Даже не представляю, как они сводят концы с концами. 
Поэтому к этим 30%, как минимум, добавятся 20% после выхода из нынешнего карантина. 
Таким образом к маю отрасль уменьшиться в два раза. И это произойдет не потому, что как-
то плохо ведёт себя бизнес. Просто принципиально меняется потребление: оно все больше 
переходит в e-commerce. На сегодняшний день среднестатистический китаец заключает 
три сделки в интернете за день. Вот откуда у нас такой рост "Розетки", "Новой Почты" и т.д. 
У каждого "приличного розничника" есть свой интернет-магазин. И “Glovo”, и“Rocket” — это 
тоже об этом. Оффлайн — это, скорее, лакшери. Обычные рестораны после пандемии 
станут привилегией состоятельных людей, которые смогут позволить себе платить за это 
большие деньги. В среднем формате сложнее всего будет выживать. Понятно, почему так 
происходит: и страшно, и удаленка. Сочетание двух этих факторов делает прежнее 
количество посадочных мест в ресторанах просто ненужным. Но я спокойно к этому 
отношусь. В Украине еще лет 50 назад жители сельских районов составляли 60%, а 
городское население – 40%. А почему жителей в селе стало меньше? Механизация работы в 
сельском хозяйстве сделали невостребованным такое количество рабочей силы в селе. 
Мегаполисы становятся все больше, а жителей сельских районов – меньше. Никто село 
специально не убивает, просто оно становится другим. Это нормальная трансформация. И 
уменьшение количества оффлайн-ресторанов – это элемент эволюции, не более того. 
Просто пандемия это сильно ускорила. По сути, она поменяла парадигму потребления. 
Точно так же, как когда-то базары превратились в большие мегамаркеты за пределами 
города, а потом в супермаркеты в каждом районе, а сегодня в "convenience store" – 
небольшие магазины у дома. Сейчас есть спрос именно на такие маленькие магазины у 
дома. Поэтому мы тоже открываем свой магазин-ресторан в одном из жилых комплексов 
Киева. Он будет специализироваться на продаже продуктов "ready to cook" и "ready to eat". 
Основная цель – дать возможность покупателю выйти из магазина с набором продуктов, 
которые он быстро превратит в готовую еду у себя дома, при этом сохраняя ресторанное 
качество. Там будет свежеприготовленная пицца, суши и салаты, а также другие 
полуфабрикаты: сырники, котлеты для бургеров. Будет также выбор алкогольных 
напитков. Кроме того, из этого магазина мы сможем доставить продукты в близлежащие 
дома. Это другой бизнес, но мы уже идем по этому пути. С 15 апреля можно начинать 
монтировать летние террасы. Пока что в теории работать они могут в таком варианте: 
гость забирает в ресторане еду, запакованную с собой, садится на эту площадку и ест. Это, 
конечно, не совсем ресторанное потребление. И есть сложности с тем, что часть 
правоохранителей знает о таком "негласном" разрешении, а часть не знает, и начинает 
придираться. Кого-то это тоже может изматывать и не давать спокойно работать. Это уже 
четвертый карантин за год, и им всё не заканчивается. У меня прогнозы очень плохие: 
думаю, что до конца этого года Украина, как и весь мир, точно будет в состоянии вспышек 
заболеваемости. Нас будут то открывать, то закрывать, и вопрос: какому инвестору, какому 
арендодателю это нужно? Если гости не ходят, потому что им запрещено или страшно, или 
они на удаленке, то вот эту "штуку волатильную" никто не будет исполнять. Лэндлорд 
честно говорит: "Причем тут я? У тебя карантин, но у меня есть банк, или магазин, или 
аптека, которым разрешено работать, которые откроются и будут приносить в год больше 
денег, чем ты со своим карантином". Как бы там не "распускали хвост" наши коллеги-
рестораторы, они не выдержат конкуренцию с банками, которые готовы платить за аренду 
35$ за квадратный метр. Никто из рестораторов такие деньги за аренду платить не может. 
Если ресторан 200 м², то 35$ плюс НДС – это уже 40$, а 40$ умножить на 200 – это 8000$. 
Неподъемная аренда для практически любого из нас. Поэтому ресторанному бизнесу в 
Украине будет очень тяжело. Но тот, кто построит качественную модель с доставкой и 
продажами в интернете, выживет".  

 

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов "Tarantino Family": "Новость 
о продлении карантина до мая не стала для меня неожиданной. Но я считаю, что это 
неэффективно. Летние площадки хотя бы можно было открыть. Они не несут никакой 
угрозы для здоровья, уж точно не больше,чем супермаркеты или маршрутки, где толпятся 
люди, несмотря на любые ограничения по передвижению. Те же небезызвестные 
"Эпицентры", где тоже толпы людей, и которые вообще в принципе не имеют права 
работать, согласно закону. Поэтому в работе летних площадок ресторанов я не вижу 
никакой угрозы. Считаю, что в Киеве мэрия, а на всеукраинском уровне правительство 
должно разрешить функционировать летним площадкам ресторанов при соблюдении 
санитарных норм. Это то, что они могут сделать уже сейчас для того, чтобы поддерживать 
те сотни тысяч людей в ресторанной сфере, которые остались в принципе без работы или с 
пониженным доходом. И по моей информации, уже в конце следующей недели должно 
быть официальное решение – работу летних площадок разрешат. Каждый новый карантин 
приносит десятки миллионов убытков нашей сети ресторанов. Ни о какой прибыли речи не 
идет – все в минусе. И конечно, карантин убивает отрасль. Да и нынешний карантин не 
последний, и вряд ли он закончится в апреле, как обещают власти – скорее всего, его 
продлят до конца майских праздников. Но мы держимся. Никакие из своих заведений не 
закрываем, наоборот поддерживаем и оплачиваем работу персонала, чтобы сохранить 
людей. В целом по рынку ожидаю, что сработает отложенный спрос, и с уменьшением 
значимости коронавируса в нашей жизни рестораны восстановятся. Но это те, которые 
остались работать. Я сам закрыл около пяти заведений в прошлом году, но это были 

рестораны, которые не очень хорошо работали и до коронавируса. Они и так висели на 
волоске, а коронавирус стал катализатором и дополнительным фактором  процесса".  

 

Валерий Созановский, совладелец SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger 
Mexico: "Продление карантина до мая не стало неожиданностью. Более того, уже не секрет, 
что его и дальше продлят. Я уже никак не оцениваю эти карантины. Ничего нового. 
Например, летние террасы монтировать можно, но работать они не могут. Бизнес пикирует 
вниз. Доставка совершенно не спасает рестораны, это чушь. Оффлайн-ресторан не заточен 
как бизнес под доставку, это лишь небольшая часть финансовой модели. Плюс агрегаторы 
доставки съедают 30% от заказа. А формирование своей службы доставки – нелегкий и 
затратный процесс, опять же не связанный с оффлайн-рестораном. Пока я понимаю, что 
нужно заниматься другими направлениями. А ресторанную отрасль, работающуюоффлайн, 
еще год будут "сношать". У меня сейчас есть несколько отдельных рабочих процессов – 
продукты, производство, пивоварня, и на них важна концентрация сейчас. Оценок нет, 
разачарований нет, как и веры тоже. Ничего, переживем".  

 

Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнер сетей Pastateca и 
"Сихарули", президент Leaders club Ukraine: "Те рестораны, которые не умерли по 
состоянию на сегодня, не умрут и до мая. Но 20-30% заведений не выйдет из этого 
локдауна. Это от общего числа тех, что остались на рынке. По данным открытой 
статистики, если в прошлом году в Украине было 18 тысяч заведений, то в 2021-м осталось 
14 тысяч. То есть, около 20-25% ресторанов не пережили карантин. Мы закрывать никакие 
из своих заведений не будем, и никого не увольняем – но и задерживаем тех, кто пытается 
найти другую работу, понимаем, что в ресторанах сегодня не лучший заработок. Возможно, 
запустим пару новых продуктов и немного изменим маркетинговую политику. Выбирать 
будем исходя из анализа того, что лучше всего продается на вынос: "паста-боксы", 
замороженные и охлажденные продукты. Сейчас рассматриваем несколько выгодных 
предложений – промокоды, скидка на самовывоз, ланчи с доставкой и т.д. Первый локдаун 
в прошлом году мы потратили на то, чтобы понять, что больше всего понравится клиентам. 
А поскольку сейчас карантин продлили, мы не будем распыляться, а сосредоточимся на 
том, что приносит больше всего выручки. Не думаю, что летние террасы ресторанам 
разрешат открыть до первого мая. Но в целом летние площадки, если они есть, спасают 
заведения общепита. По опыту прошлого года это выручало те рестораны, которые могли 
принять на террасах пусть даже 20-30 человек. Но есть ведь и рестораны, где террас нет. 
Вот для них ситуация будет не очень хорошая, если в мае не разрешат сажать гостей внутри 
заведений. Рестораны, у которых нет террас, и так в летнее время страдают, а если ещё и 
будет продлен карантин, то для них все будет очень плачевно. Сейчас нам помогает 
выживать доставка. Ну, как помогает: доставка – это лучше, чем ноль. Но с точки зрения 
доходности она приносит очень мало. Доставка хорошо работает на изначально 
заточенных под доставку форматах: хот-доги, пицца, суши и т.д. И то, большие сети с 
подобными продуктами уже закрывают часть своих заведений, так как они зависят от 
потока людей. А если не удается договариваться с арендодателями, то количество 
потерянных денег превышает все разумные пределы. Я сразу сказал всем своим 
сотрудникам ещё в середине марта, когда вводили карантин, что он продлится до конца 
майских праздников. Так что психологически я изначально был готов к этому. Вопрос в 
том, что от этого карантина никому не легче. Кому нужен этот локдаун на фоне 
работающего междугороднего транспорта и прочих бизнесов, которым почему-то можно 
работать, а ресторанам – нельзя?". 

 

Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бара "Лысая гора": "По закону летние 
площадки открываются с 1 мая и работают до 1 октября. Сейчас работа летних площадок 
не урегулирована. Их фактически нет. И насколько я знаю, в красной зоне на летних 
площадках сидеть нельзя. Могут быть только столики, без стульев. Что сейчас происходит: 
проверяющие органы закрывают глаза, предприниматели выживают, как могут, и решают 
вопрос с обеспечением гостей каким-то пространством за счет столиков на улице. Для нас 
продление карантина мегаболезненно. Две недели еще можно пересидеть, но все, что 
дольше – это уже серьезные убытки. Потому что мы все равно оплачиваем аренду, а апрель 
– это еще и месяц оплаты налогов за первый квартал года. То есть, расходы серозные, а 
заработка нет. Мое отношение к тем карантинным мерам, которые есть сейчас, 
однозначное. Две недели ходил транспорт и были полумеры, когда не работали по факту 
только ТРЦ и рестораны. А мы понимаем, что многие из них продолжают работать. Это 
двойные стандарты. Когда закрыли транспорт, первые два дня он реально был пустой, а 
сейчас Киев наводнили пропусками и заполненность практически такая же, как до 
локдауна. Если уже вводить карантин, то меры должны быть жесткими и одинаковыми для 
всех. Чтобы мы понимали: карантин так карантин, стадион так стадион. То есть, дома сидят 
все, в прибыли теряют все, но мы понимаем, что таким образом снижаем количество 
заболевших. А сейчас динамика по заболеваемости особо не меняется, но при этом 
экономика парализована. Больным негде лечиться, а здоровым завтра нечего будет есть".  
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Саша Жиляев возглавил маркетинг  
Multiplex 

27.04.2021 

Александр Жиляев возглавил маркетинг Multiplex. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщил СЕО сети кинотеатров Роман Романчук. Об 
этом сообщает портал mmr.ua 

«Вместе будем реализовывать планы и стратегии, mvp и тесты, идеи и инновации. 
но, главное - приятно впечатлять каждого нашего гостя гостя во время визита в кинотеатр 
или взаимодействие с Multiplex через онлайн каналы», - отметил он. Также СЕО отметил, 
что планов много, но вектор один - создавать дополнительную ценность и улучшать 
качество жизни для украинцев через производство и доставку позитивных эмоции и 
впечатлений. Напомним, в декабре 2019 Саша Жиляев возглавил бренд-маркетинг группы 
компаний EVO. До этого он более 17 лет работал в сети магазинов бытовой техники и 
электроники Comfy. Последние пять лет он возглавлял направление digital-маркетинга 
ритейлера. Отметим, ЧАО "Мультиплекс-Холдинг" сменило состав наблюдательного 
совета. Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение о 
смене набсовета принято на годовом собрании акционеров 23 апреля. Так, главой 
набсовета переизбран Владимир Трофименко. Членами набсовета избраны Ксения 
Трофименко, Александр Почкун, Игорь Савкин и Игорь Грынив. Кроме того, были 
прекращены полномочия члена набсовета Максима Бахматова. Как сообщалось, ЧАО 
"Мультиплекс-Холдинг" по итогам 2020 г. получило 187,6 млн грн чистого убытка, тогда 
как в 2019 г. его чистая прибыль составила 760 тыс. грн. Компания "Мультиплекс-Холдинг" 
основана в 2003 г. По состоянию на апрель 2021 г. насчитывала 29 кинотеатров, 
расположенных в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Николаеве, Черкассах, Ривном, Хмельницком, 
Житомире, Херсоне, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Львове, Луцке, Чернигове и 
Харькове. Согласно данным НКЦБФР, собственниками компании на четвертый квартал 
2019 г. являлись компании по управлению активами "Капитал-Групп" (68,5%) и "Контадор" 
(19,8%), а также АО "ЗНВКИФ "Васат" (11%). Конечным бенефициаром в Госреестре юрлиц 
и физлиц-предпринимателей по состоянию на 30 марта указана Ксения Трофименко. 
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Владельцу "Премьер Палаца" разрешили купить 
 еще две киевских гостиницы 

16.04.2021 

АМКУ предоставил компании Pumori Enterprises Investments Ltd 
(Кипр) разрешение на покупку доли в ООО "Хотел Проперти" (Киев), 
обеспечивающую более 50% голосов в высшем органе управления общества.  

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем 
ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед", а 
конечным бенефициаром — Харис Марангу. "Хотел Проперти" является владельцем 
гостиницы "Славутич" и гостиничного комплекса "Лыбидь" в Киеве. Последний также 
находится в управлении оператора Premier Hotels and Resorts (Киев). В свою очередь, 
Pumori Enterprises Investments является владельцем одесской гостиницы "Юность" (100%, 
сейчас — Premier Hotel Odesa) и "Отель Премьер Палац" (62%), обе находятся в управлении 
Premier Hotels and Resorts. Отметим, что рассмотрение заявки Pumori Enterprises 
Investments на концентрацию "Хотел Проперти" АМКУ начал в августе 2020 года. Тогда же 
комитет разрешил Pumori Enterprises Investments купить гостиницу "Днестр" во Львове, 
также входящую в сеть Premier Hotels and Resorts. Premier Hotels and Resorts (ООО "Премьер 
Интернешнл") объединяет 17 отелей категорий 3-5 звезд под брендами Premier Palace 
Hotels, Premier Hotels и Premier Compass Hotels. Гостиницы расположены в Киеве, Харькове, 
Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Херсоне, Почаеве, Мукачево, Александрии. Общий 
номерной фонд сети составляет более 2,1 тысячи номеров. Напомним также, что 5 апреля 
комиссия по регулированию азартных игр и лотерей решением №136 разрешила 
упомянутой гостинице "Премьер Палац" разместить в своем помещении площадью 710 
квадратных метров казино или залы игровых автоматов (при этом в конце января отель 
получил по аналогичной заявке отказ). А ещё 5 февраля разрешение на обустройство залов 
игровых автоматов получила "Лыбидь" в лице "Хотел проперти". 

Читать полностью >>> 
По материалам delo.ua 

 
"Отель-Украина" обновила состав набсовета и дал согласие 

на совершение ряда крупных сделок 
18.04.2021 

ЧАО "Отель-Украина" (Чернигов) обновило состав наблюдательного 
совета и дало предварительное согласие на совершение ряда крупных 
сделок. Об этом сообщает портал fixygen.ua 

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) от 15 апреля, акционеры дали 
предварительное согласие на заключение договоров ипотеки, поручительства, залога, на 
получение кредитов и займов, реализацию и отчуждение основных средств и имущества, а 
также на выполнение работ стоимостью до 15 млн грн. Помимо этого, на собрании были 
прекращены полномочия главы набсовета Сергея Афанасьева и членов Татьяны Лозицкой 
и Виктории Заяц. На должность главы была избрана Кристина Казимир, а Лозицкая и 
Афанасьев переизбраны членами набсовета. ЧАО "Отель-Украина" было создано в 1995 
году. По данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2020 года основным акционером 
предприятия указано ООО "Сафари-Аргумент" (76,2%). Зарегистрированный капитал ЧАО 
составляет 100,9 тыс. грн. Согласно годовому отчету предприятия за 2019 год, чистая 
прибыль составила 2 млн грн, выручка – 4,9 млн грн. 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Hotel Matrix опубликовал статистику загрузки  

гостиниц в Украине 
18.04.2021 

Максимальная загрузка номерного фонда в марте зафиксирована в 
Харькове – 37%, чуть ниже показатель в Одессе – 35%, в Киеве и Днепре по 
34%, во Львове – 30%, сообщили в Hotel Matrix.   

"Одесса в марте начала набирать обороты в загрузке и с 35% оказалась на втором 
месте после Харькова с 37%. Однако ключевой KPI доходности гостиничной недвижимости 
– RevPAR (выручка на доступный номер в день) определяется на основании загрузки и ADR 
(среднего тарифа). При низком среднем тарифе 1440 грн Одессе не удалось подтянуть 
уровень RevPAR до второго места.  Показателен пример Львова, который при загрузке в 
30% и среднем тарифе 1960 грн достиг лучших результатов RevPAR 591 грн против RevPAR 
Одессы в 490 грн", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель проекта Hotel 
Matrix Ольга Мищенко. По данным Hotel Matrix, в марте отмечено повышение среднего 
тарифа во Львове до 1960 грн (против 1844 грн в феврале), Киеве – 1832 грн (1707 грн), 
Одессе – 1410 грн (1294 грн).  Напротив, в Харькове отмечалось снижение до 1696 грн к 
2262 грн в феврале. В Днепре, гостиницы которого включены в анализ впервые, ADR 1771 
грн. Согласно аналитике, выручка на доступный номер в день (RevPAR) Днепра в марте 
составила 730 грн, Киева – 628 грн, Харькова – 623 грн, Львова – 591 грн, Одессы – 490 грн.  
Отдельно Hotel Matrix проанализировал эффективность работы 4-звездочных гостиниц во 
время длинных мартовских выходных 6-8 марта. … 

Читать полностью >>> 
По материалам fixygen.ua 

 
Accor, ще Accor. Міжнародний готельний гігант  

відкриє три готелі в Україні 
20.04.2021 

Готельна мережа Accor Live Limitless в 2022—2023 роках відкриє в 
Україні три нових готелі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає 
служба новин порталу nv.ua 

Йдеться про готелі ibis & Adagio Kyiv, ibis Lviv і Novotel Lviv, заявив генеральний 
директор Accor New East Europe Алексіс Деларофф. «Для Accor Україна — важливий ринок, 
ми прагнемо його розвивати далі. Accor вже є найбільшим міжнародним оператором в 
Україні, а якщо врахувати проекти на стадії підписання або проектування, то ми посилюємо 
наші позиції», — сказав він. За словами Делароффа, пандемія коронавірусу внесла 
корективи у плани реалізації Ibis & Adagio Kyiv (просп. Перемоги, 55). Відкриття цього 
комбо-готелю, найімовірніше, відбудеться наступного році. «Зараз проект просувається 
динамічно», — уточнив він. Ще два проекти — на високій стадії реалізації у Львові. За 
словами Делароффа, ibis Lviv буде відкритий в 2022, Novotel Lviv — у 2023 році. «Одеса, 
Дніпро, інші міста нам теж цікаві. Ми в постійному пошуку нових проектів і партнерів», — 
зазначив гендиректор. Accor S.A. — найбільший міжнародний готельний оператор. Група 
заснована в 1967 році. Об'єднує понад 5100 готелів у 110 країнах світу. Штаб-квартира — у 
передмісті Парижа. У портфоліо групи — 51 бренд, 40 з них відноситься до готельної 
індустрії: Sofitel, SO, Fairmont, Pullman, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis 
budget, Adagio, Swissotel, Raffles, Orient Express, Rixos, Banyan Tree, Mama Shelter, 25 Hours, 
onefinestay тощо. На даний час мережа Accor Live Limitless в Україні включає сім готелів: 
чотири у Києві (Fairmont Grand Hotel Kyiv, ibis Київ Центр, ibis Київ Центральний Вокзал, 
Mercure Kyiv Congress), два у Львові (ibis Styles Львів Центр і Gruner Lviv Boutique Hotel) і 
один в Одесі (Hotel de Paris MGallery). 

Читати повністю >>> 
За матеріалами nv.ua 
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ГК "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре  
многопрофильные клиники в Киеве 

16.04.2021 

Медицинская группа компаний "Адонис" планирует в 2021 году 
открыть четыре филиала, сообщил директор по развитию группы Виталий 
Гирин. Об этом пишет fixygen.ua 

"В наших планах на 2021 год - открытие четырех филиалов в Киевском регионе: на 
Подоле, на Софиевской Борщаговке, на Позняках и в Буче. Это все будут многопрофильные 
клиники, хотя у них будут свои специализации", - сказал он в интервью агентству 
"Интерфакс-Украина". Гирин также сообщил, что "Адонис" до конца 2021 года планирует 
запустить собственную службу скорой помощи. "Мы хотим создать службу скорой помощи 
на четыре машины. У нас развивается концепция клиники полного цикла", - сказал он. 
"Адонис" – многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работает с 1997 
года. В настоящее время "Адонис" насчитывает 10 филиалов в Киеве и области, в том числе 
исследовательскую лабораторию и два роддома. 

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 

 
Медсеть "Добробут" начинает региональную  

экспансию 
28.04.2021 

Медицинская сеть "Добробут" начинает региональную экспансию, 
сообщил основатель и генеральный директор Concorde Capital Игорь 
Мазепа. Об этом пишет fixygen.ua 

"Цель — построить медицинский АТБ. Мы выходим за пределы Киева и начинаем 
региональную экспансию", - сообщил он изданию Forbs. Мазепа также сообщил, что CAPEX 
для "Добробута" на следующие пять лет составит в $200-230 млн. Он прогнозирует, что 
"Добробут" в 2022 году заработает $20 млн EBITDA, а стоимость компании за это время 
"должна вырасти до $200 млн". "Добробут" ежегодно растет в продажах на 40-45%. Наша 
ставка, которую мы 5 лет назад сделали на медицину, начинает серьезно оправдываться. 
Надеюсь, через какое-то время этот бизнес будет стоить больше $500 млн", - сказал он. В 
целом, Мазепа оценивает медицинский рынок Украины в $8 млрд. "В медицине до сих пор 
доминирует государство. Но будущее за частными компаниями и через пять лет именно 
они выйдут на первый план", - прогнозирует Мазепа. Как сообщалось, в марте 2021 г. 
основные акционеры Олег Калашников и инвесткомпания Сoncorde Сapital выкупили 
миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" у компании Horizon Capital. В мае 
2020 г. "Добробут" присоединила медицинскую сеть Doctor Sam, насчитывающую три 
поликлиники в Киеве. В 2019 году "Добробут" купил медицинскую компанию ООО "Борис".  

Читать полностью >>>  
По материалам fixygen.ua 
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Прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки в  
учасників конвертаційних центрів 

16.04.2021 

Київською міською прокуратурою спільно з ГУ ДФС у м. Києві в межах 
спецоперації «Детінізація» проводяться 85 обшуків в офісних та складських 
приміщеннях низки суб’єктів господарювання. 

За даними слідства вказані підприємства можуть бути причетними до надання 
послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських 
операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному 
бюджету збитків в особливо великому розмірі. До слідчих заходів залучено понад 200 осіб 
кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС. Заходи проводяться на 
підставі ухвал суду на території кількох областей та в м. Києві в межах розслідування 
кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих 
розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств. Слідство триває. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами Київської міської прокуратури 

 
СБУ обнаружила сеть подпольных  

обменников криптовалют 
30.04.2021 

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в 
Киеве работу сети подпольных обменников криптовалют с оборотом более 
$1 млн в месяц. Об этом пишет biz.censor.net 

Клиентами организаторов схемы были теневые коммерсанты, в том числе в сфере 
игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. По данным следствия, пункты обмена 
электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для 
операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты оформлены на 
подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют – на граждан РФ, 
паспортные данные которых были приобретены в DarkNet.  Электронные средства также 
использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные 
действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных 
псевдопротестных акций. Во время обысков по адресам подпольных пунктов обмена в 
Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы … 

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

 
СБУ викрила в Одесі конвертцентр: через "скрутки" з ПДВ  

бюджет втратив понад 100 мільйонів 
30.04.2021 

СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального 
конвертаційного центру - він надавав "послуги" з незаконної мінімізації 
податків на сотні мільйонів гривень. 

"У межах досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що 
організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із 
ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. "Обслуговувались" у 
конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України. На 
замовлення "клієнтів" ділки через проведення удаваних безтоварних операцій 
забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також 
сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг", - йдеться у 
повідомленні. За попередніми підрахунками, у результаті протиправної діяльності 
конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати держбюджету лише з несплати ПДВ 
становили понад 100 млн грн. "Точна сума завданих державі збитків встановлюється", - 
додали в СБУ. Зазначається, що провели 11 одночасних обшуків … 

Читати повністю >>> 
За матеріалами epravda.com.ua 
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У «Новинній Групі Україна» працюють близько 600 чоловік –  
директор «Медіа Групи Україна» 

16.04.2021 

В інформаційних активах «Медіа Групи Україна», об’єднаних у межах 
«Новинної Групи Україна», наразі працюють близько 600 чоловік. Про це 
розповів директор «Медіа Групи Україна» Євгеній Бондаренко. 

«Усередині групи багато років говорили, що потрібно запустити власний новинний 
канал. У позаминулому році ми активно дивилися на цю нішу, вивчали її, визначали, яким 
він повинен бути. У минулому році 60% мого часу було направлено на реформу нашого 
інформаційного мовлення. Ми створили “Новинну Групу Україна”, яка об'єднала бренди 
“Сегодня” і “Україна 24” в телевізійній, виробничій і диджитальній площинах. Зараз у нас на 
фінальній стадії процес їхньої реорганізації в єдиний організм, і вже можна сказати, що цей 
організм відбувся, живе повноцінним життям, обслуговуючи багатомільйонні аудиторії, без 
внутрішньої конкуренції. Ми позиціонуємо і будуємо цей канал як загальнонаціональний, 
розрахований на широку аудиторію. Канал, на якому представлений весь спектр думок, не 
випадково наш слоган – “Канал різноманітних думок”. Ми розвиваємо портал segodnya.ua 
як агрегатор новин, а сайт “Україна 24”, який є розділом segodnya.ua, як агрегатор думок», – 
сказав очільник «Медіа Групи Україна». Спочатку «Україна 24» запускався як проект stand 
alone, але вже в процесі медіагрупа прийшла до розуміння ефективності інтеграції своїх 
інформаційних ресурсів і створила «Новинну Групу Україна». «НГУ стала найбільшим 
інформаційним майданчиком у країні і з точки зору кількості співробітників, і з точки зору 
контенту, який видається в ефір і в диджитал», – додав пан Бондаренко. Він також розповів, 
що регіональні телеканали «Сигма», «Донбас» і 34 канал, які входять до складу медіагрупи, 
нині також інтегровані в роботу «Новинної Групи Україна»: МГУ прагне покривати 
регіональний порядок денний з єдиного ньюсруму. Євгеній Бондаренко також сказав, що, 
можливо, через два-три тижні телеканал «Україна 24» відкриє дані своїх вимірювань у 
телепанелі. «На тлі закриття трьох інформаційних каналів ходило багато розмов, хто від 
цього виграє. “Україна 24”, безумовно, дещо наростила аудиторію, але все-таки велика 
частина глядачів перейшла не до нас. У закритих каналів аудиторія була досить нішевою, а 
ми орієнтовані на більш широку. Головним фактором серйозного стрибка перегляду 
телеканалу в цьому році було збільшення покриття. Коли ми його запускали, то були на 
супутнику і в Т2, але з кабельними операторами у нас не співпали цикли. А зараз “Україна 
24” – невід'ємна частина нашої пропозиції в діалозі з кабельними операторами, і покриття 
серйозно збільшилося з 31 грудня минулого року. І це відразу конвертувалося в 20–30% 
зростання перегляду», – розповів топменеджер. Нагадаємо, 16 квітня «Новинну Групу 
Україна» очолив колишній радник директора «Медіа Групи Україна» Сергій Логунов. Він 
займатиметься стратегічним розвитком усіх інформаційних платформ НГУ та розробкою 
нових форматів інформаційних програм. Сергій Логунов розпочав телевізійну кар'єру на 
каналі СТБ у 2002 році, працював на «Інтері» та Першому національному, створював 
міжнародний канал іномовлення України «Перший Ukraine», був генеральним продюсером 
телеканалу UBR з холдингу Ігоря Гужви і телеканалу «112 Україна». 31 травня 2018 року 
Логунов пішов з посади генпродюсера каналу «112 Україна», на якому працював чотири 
роки з невеликою перервою на роботу в новинному продакшні «Інтера».  26 березня 2021 
року Логунов приєднався до команди «Медіа Групи Україна». 

Читати повністю >>> 
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Микола Чернотицький став головою правління  

Суспільного мовлення 
27.04.2021 

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України 
провела другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління. Про 
це повідомляє портал detector.media 

У результаті таємного голосування головою правління Суспільного мовлення 
обрали Миколу Чернотицького, який останні чотири роки працював у команді чинного 
керівника компанії Зураба Аласанії та обіймав посаду члена правління НСТУ, 
відповідального за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.  За 
нього проголосували 10 членів наглядової ради із 15-ти. Андрій Шаповалов набрав 5 
голосів. За Оксану Цибулю і Віталія Докаленка ніхто не проголосував. Засідання наглядової 
ради відбувалося в Академії суспільного мовлення на вул. Хрещатик, 26. Вибори на посаду 
голови правління НСТУ наживо транслювали на ютуб-сторінці «UA: Першого». На посаду 
голови правління у фіналі претендували Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Микола 
Чернотицький та Андрій Шаповалов. Кожен із них мав 20 хвилин на презентацію та 
відповідав на запитання членів наглядової ради. За словами пана Чернотицького, наразі він 
має команду, та якщо наглядова рада когось із них не узгодить, то є план Б. Відповідаючи на 
запитання Олексія Харченка про рейтинг «UA: Першого», Микола Чернотицький відповів: 
«Для того, щоб "UA: Перший" зайшов у ТОП-6 каналів за рейтингом, треба закрити усі інші 
платформи, регіональне мовлення і весь ресурс направити на "UA: Перший", тоді у нього 
з’явиться такий шанс за 6-8 років». Пан Харченко також поцікавився, які формати запустять 
на «UA: Першому». Пан Чернотицький зазначив, що у 2021 році на аутсорсі мають 
виробляти соціальне шоу у вечірньому слоті та розважальний контент. І додав, що це не 
вдалося раніше зробити через брак грошей. Микола Чернотицький також сказав, що наразі 
у НСТУ працюють над тим, щоб заставити Концерн РРТ купити передавач, який був би 
встановлений у селі Луч у Миколаївській області і забезпечив середньохвильове мовлення 
для «Українського радіо». Бренд «Українське радіо» залишиться, назви не будуть 
змінювати. Сітка мовлення «UA: Першого» поповниться контентом виробництва 
незалежних продакшнів, які мають поступово замінити фільми про тварин і зберегти 
аудиторію. Микола Чернотицький планує, що частка «UA: Першого» у 2021 році зросте до 
1,06, а у 2022 році динаміка росту зберігатиметься. Віталій Докаленко бачив у своїй команді 
членів правління, які відповідали б за новинний, радійний, регіональний, господарський та 
юридичний напрями, «телебачення беру на себе». Він запропонував створення новинного 
каналу на базі Суспільного, виробляти телесеріали, телефільми, реаліті-шоу, наприклад, із 
підготовки до опери. За словами пана Докаленка, він хотів би попрацювати на Суспільному 
у команді когось із його конкурентів та треба знати деталі такої пропозиції. Зараз він 
займається розробкою фільмів і серіалів, у тому числі у співпраці з міжнародними 
продакшнами і міг би цей досвід використати у НСТУ. Оксана Цибуля хотіла б, щоб 
Суспільне виробляло більше власного контенту різноманітних форматів. Андрій Шаповалов 
у разі перемоги планував перші шість місяців «заглиблюватить, заглиблюватись і ще раз 
заглиблюватись» у роботу компанії. Планував зустрітися з членами правління, в яких 
продовжується контракт, поцікавитися станом справ у диджиталі, чому при великій 
кількості переглядів мала залученість аудиторії та об’їздити філії, щоб дізнатися про 
сьогоднішній стан справ. 
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 І В ЦІЛОМУ: 

Як олігархи реалізують монополію  
на інформацію 

21.04.2021 

Медіагрупи Ахметова, Коломойського, Пінчука і Фірташа тиснуть на 
ТБ-операторів і конкурентів, щоб збільшити свої доходи і зберегти 
політичний вплив. 

 

На початку квітня стався конфлікт між Lanet, кабельним провайдером інтернету і 
телебачення, та чотирма найбільшими в країні медіагрупами. Це вже не перший конфлікт 
незалежного провайдера з медіагрупами. Але цей закінчився відмовою медіагруп від 
ретрансляції провайдером їх контенту. Суть конфлікту проста. Lanet застосував 
маркетинговий хід – запустив акцію, знизивши ціни для нових абонентів на послуги 
доступу до Інтернет та ТБ-пакету із 150 каналів до 33 грн на місяць з лютого по кінець 
травня 2021 року. Медіагрупи висунули вимогу припинити цю акцію. Lanet відмовився. 
Медіагрупи розірвали з ним договори на ретрансляцію своїх каналів. Докладно про це 
можна прочитати в повідомленні Lanet. Цей конфлікт став ілюстрацією ринкової влади 
чотирьох олігархічних медіагруп. БізнесЦензор досліджував, як будувалась ця монополія. 
Як проявляється. І чому вона протирічить інтересам суспільства?  

 

Що таке великі медіагрупи. Чотири найбільші медіагрупи – це чотири найбільші 
телевізійні холдинги українських олігархів. За рейтингом популярності першою йде 
StarLightMedia (SLM) Віктора Пінчука. Група включає 6 каналів: ICTV, Новий канал, М1, М2, 
СТБ, ОЦЕ ТБ. Другий – 1+1 Media (Плюси) Ігоря Коломойського. Включає 6 каналів: 1+1, 2+2, 
ТЕТ, ПлюсПлюс, Уніан, Бігуді. Третя за рейтингом Медіа Група Україна ("Україна") Ріната 
Ахметова. Включає 4 загальнонаціональних канали: ТРК Україна, Україна 24, НЛО ТV, 
Індиго TV. А також спортивні: Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3. Регіональні: Донбас, 34 канал 
(Дніпро), Сігма (Маріуполь). На останньому місці серед медіагруп Inter Media Group Дмитра 
Фірташа і Сергія Льовочкіна. Група має пакет з 8 каналів: Інтер, К1, НТН, Enter-фільм, Zoom, 
К2, Піксель, Мега. У комерційно-привабливому сегменті – аудиторії віком від 18 до 54 роки 
в містах з кількістю населення понад 50 тис. людей – частка цих чотирьох медіагруп 
складає 70%. Всі власники медіагруп мають ознаки, які включає в себе визначення олігарха: 
великий капітал, контроль над ЗМІ, адміністративний ресурс – вплив на законодавство, 
регуляторну політику і органи влади. При тому, три з чотирьох власників медіагруп 
контролюють соціально важливі товари, чим ще більше посилюють вплив на державні 
рішення. Так, Ахметов через холдинг контролює близько 70% виробництва теплової 
генерації (DTEK Energy), близько половини її розподілу (DTEK Grids) і дистрибуції 
(D.Trading, Yasno). Коломойський контролює єдиного в країні крупного виробника 
моторних палив (Кременчуцький НПЗ), значну частку його дистрибуції (мережі АЗС Авіас, 
Укрнафта, ANP і т.д.), а також виробництво і імпорт хлору для водоканалів (ДніпроАзот, 
"Аульська хлоропереливна станція"). Фірташ контролює близько 70% розподілу газу в 
країні (облгази під брендом РГК) і більше половини його дистрибуції (ЙЕ Енергія). Пінчук – 
єдиний з четвірки, хто не контролює продаж соціально важливих товарів. Його корпорація 
Interpipe виробляє залізничні колеса і труби, які частково експортуються за кордон. 

 

Як виглядає ринок ТВ-послуг в Україні. Всього в Україні близько 10 млн абонентів, 
які користуються послугами ТБ-операторів. За технічними характеристиками ринок 
провайдерів ТБ-послуг можна поділити на декілька груп. Це цифрове ефірне телебачення, 
супутниковий сигнал, кабельне телебачення, а також платформи OTT і DTH. Умовно 
безкоштовне телебачення: В індустрії ця послуга зветься Free-to-air (FTA) – безкоштовне 
мовлення. Досі нею користуються близько половини телеглядачів України. Найбільшу 
кількість абонентів має мережа цифрового ефірного телебачення. З 2012 року ці послуги 
надає компанія Зеонбуд. Вона була заснована в 2008 році чотирма офшорними компаніями 
з Кіпру. ЗМІ пов'язували її з Рінатом Ахметовим, Валерієм Хорошковським, "Сім'єю" Віктора 
Януковича, а потім – оточенням Петра Порошенка. Наразі Зеонбуд записаний на п'ятьох 
співробітників компанії. Користуючись інфраструктурою державного Концерну 
радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Зеонбуд забезпечує трансляцію 
цифрового пакету (multiplex) з 32 українських телеканалів. За твердженням Зеонбуду 
покриття складає 95% території України. Для прийму цифрового сигналу абоненту 
достатньо придбати приставку (Т2 тюнер). Ніякої абонентської плати при цьому не 
стягується. На сьогодні цим видом послуг користуються близько 4 млн абонентів в Україні. 
Другий спосіб безкоштовного перегляду ТВ – супутниковий сигнал. Ним можуть 
користуватись домогосподарства, що встановили супутникові тарілки. За інформацією 
медіагруп, до січня 2020 року супутником користувались близько 1,8 млн абонентів. Але в 
січні 2020 року чотири основні медіагрупи закодували супутниковий сигнал. Після того 
щонайменше 600 тис. абонентів перейшли на платне телебачення (pay TV). Платне 
телебачення: Найпоширенішим видом в цьому сегменті є кабельне TV, коли ТБ-оператор 
надає послуги передачі сигналу по кабелю напряму до телевізора, або через приставку. 
Кабельне TV включає послугу IPTV (Internet Protocol Television), коли ТВ-сигнал 
передається провайдером через мережу інтернет. За твердженням медіагруп, в Україні 
близько 350 ТВ-операторів, через що "складно контролювати надані ними дані про 
кількість абонентів". Медігрупи воліли б скоротити їх число до 100. Послугами цих 
операторів користуються близько 3 млн абонентів. Їх кількість поступово падає на користь 
інших платних сервісів доступу до телебачення. Найбільші гравці в цьому сегменті: 
провайдер "ВОЛЯ-Кабель", який з 2020 року належить інвестфонду Horizon Capital Олени 
Кошарної і Джефрі Ніла; харківський провайдер Triolan, який пов'язують з оточенням 
покійного мера Харкова Генадія Кернеса; мережа Lanet Віктора Мазура і Юлії Лантвойт. 
Наступний вид платного ТБ – платформи OTT (Over the Top). Суть технології – передача 
сигналу через програмне забезпечення по мережі інтернет без прив'язки до інтернет-
провайдеру, як у випадку з IPTV. Послугами OTT-провайдерів в Україні користуються 
близько 2 млн абонентів. Найбільші гравці в цій категорії: Megogo Володимира Боровика; 
Київстар ТБ, що входить в Альфа-Груп Михайла Фрідмана і розвивається за сприяння 
Плюсів Коломойського; Oll.TV, що входить в медіагрупу "Україна" Ріната Ахметова; Sweet 
TV, головним бенефіціаром якого записана Любов Подорожна; fмериканський провайдер 
Netflix. Ще одна технологія для перегляду TV – DTH-сервіси (Direct-to-Home, безпосереднє 
супутникове мовлення). Це сервіс прямої передачі супутникового сигналу на пристрій 
абонента – TV-приставку. В даному випадку приставка, надана провайдером сервісу, 
розкодовує сигнал. На сьогодні в Україні діють лише два провайдери DTH-послуг. І обидва 
пов'язані з медіагрупами. Це Xtra TV, що пов'язаний з групою "Україна" Ахметова, та Viasat 
Україна, пов'язаний з групою 1+1 Коломойського.  

Навіщо олігархам медіагрупи. Політичний вплив. На сьогодні всі медіагрупи 
збиткові. До цього часу інвестиції в телебачення в Україні здійснювались задля формування 
суспільної думки. А відтак – для впливу на вище керівництво держави. Прикладом може 
слугувати медіагрупа Віктора Медведчука (ЗІК, 112, NewsOne), яка жодним чином себе не 
окупала. А працювала з однією метою – формувати в країні проросійські настрої. Як відомо, 
на початку лютого Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) ввела санкції проти цих каналів. 
Показовим є те, що останні 10 років перша десятка найбагатших українців в Forbes не 
змінювалась, хоча змінилось вже чотири президенти. Будь-який голова держави буде 
залежним від олігархічних медіа. Особливо, якщо вони діють разом. Умовно, як тільки 
президент починає реальну "деолігархізацію", всі медіагрупи починають жорстку критику 
дій влади. Вона може бути підкріплена деструктивними діями по типу мітингів шахтарів, 
перекриття доріг проти торгівлі з РФ, дефіцитом електроенергії, або подорожчанням 
бензину, чи додатковими платіжками за газ. В результаті, будь-який президент стає 
залежним від основних медіагруп, намагається не сваритись з їх власниками. … 
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Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать 
при помощи СНБО рынок обналички в Украине 

15.04.2021 

СБУ регулярно отчитывается о ликвидации крупных конвертцентров, 
но меньше их не становится. “Страна” разбиралась, как работают конверт-
центры, кто их контролирует и будет ли зачистка этого рынка. 

 

Обнальщики и “конверты” сейчас на взводе. Речь идет о  конвертационных 
центрах, через которые проходит масса схем - начиная от скруток и возмещения НДС и 
заканчивая минимизацией налогов, обналичиванием средств, легализацией и выводом 
кэша за границу. Напомним: еще в прошлую пятницу конвертационные центры должны 
были стать новой темой СНБО. Накануне появилась информация о якобы готовящихся 
санкционных списках “конвертов”. Что, собственно, выглядело логично, так как 
конвертиционные центры зачастую работают в связке с контрабандистами, против 
которых Совбез недавно ввел санкции. Но тогда заседание СНБО перенесли. Совбез на эту 
неделю озвучивается уже другой перечень вопросов. Но в среде самих конвертаторов 
говорят, что якобы могут вынести и новые санкционные списки по их теме. Интересно, что 
все это время - с тех пор как сорвался предыдущий “конвертационный” СНБО - “схемщики” 
активно пытаются “порешать вопросы”. Бизнес-среда, которая пользуется услугами 
“конвертов”, жалуется, что многие фирмы не работают или берут заказы очень выборочно, 
некоторые даже повысили расценки. То есть на этом рынке витают панические 
настроения, а его представители говорят о возможном переделе. По этому поводу 
расстроился и бизнес, ведь для компаний “кипиш” по конвертационным центрам чреват 
сложностями с налогами и дополнительными расходами на их решение. “Далеко не всегда 
услугами конвертационных центров пользуется только бизнес, который хочет провернуть 
какую-то схему. У людей нередко банально не остается другого выхода. Скажем, часто в 
системе попросту невозможно зарегистрировать налоговые накладные или их блокируют 
из-за якобы рисковых операций. Причем решить вопрос в законном поле крайне сложно, 
хотя по постановлению Кабмина №1165 нужно всего лишь заполнить таблицу сведений 
налогоплательщика (внести подробную информацию о бизнесе и характере коммерческих 
операций), и налоговые накладные регистрируются автоматически. Но в 85% случаев 
такие таблицы не принимаются, люди подают их по 20-30 раз, все без толку. А у кого-то, 
кто имеет нужные связи, все получается с первого раза. Это и есть “конверты”, которые 
затем “помогают” другим”, — пояснил нам налоговый адвокат, партнер консалтинговой 
компании ADA Group Андрей Тамошюнас. “Страна” разбиралась, как работают 
конвертационные центры, кто их контролирует и будет ли зачистка этого рынка. 

 

Банановая тема на миллиарды. По оценочным данным, на сегодняшний день в 
Украине работает порядка 500-600 конвертационных центров, причем их количество 
постоянно меняется, так как фирмы на этом рынке долго не живут, они то открываются, то 
через какое-то время закрываются, и так по кругу. Сам бизнес “конвертов” не нов, правда, 
схемы по мере изменения налогового законодательства и рыночной конъюнктуры 
постоянно меняются. В чем суть работы конвертационных центров? В упрощенном 
варианте это фактически легализация любых серых или проблемных операций, начиная с 
налогов и заканчивая “непонятной” наличкой.  “Фактически, конвертационные центры — 
это инфраструктура теневой экономики. Их еще называют банковской системой теневиков, 
ведь у “конвертов” даже кредит получить можно. Так как доля теневой экономики в 
Украине традиционно высока и оценивается едва ли не в 50%, в клиентуре у 
конвертаторов недостатка нет. Поэтому этот бизнес процветает”. - говорит экономист 
Алексей Кущ. Экс-глава Минфина Игорь Уманский расписал схему работы 
конвертационных центров так: “Вы купили где-то за границей бананы, в Польше допустим, 
официально завезли, зарегистрировали. У вас при пересечении вашим товаром границы 
возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их 
за кэш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы 
компенсировали. После этого вы бумаги - не бананы, потому что бананы уже проданы и вы 
уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги - продаете мне. То есть по бумагам я 
купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу 
компанию и продаю эти “бананы” уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, 
повторюсь, нет. Потом на этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте. И у 
вас есть НДС на это зерно. В этот момент происходит легализация зерна, которое кто-то 
купил за кэш у фермеров. Вы легализовали это зерно, и у вас появился входящий НДС. И 
при этом вы легализовали свой доход, потому что вы свои кэшевые затраты перевернули в 
официальный, “белый” расчет. После этого идет три “прокладки”, дальше уже более-менее 
нормальная компания экспортирует это зерно - и получает НДС к возмещению. Тот НДС, 
который вы в нашем примере уже получили, продав эти бананы на рынке. Входящего НДС, 
который должен быть представлен к возмещению по этому зерну, нет, потому что зерно 
было куплено за кеш на “сером” рынке. В этом суть так называемой скрутки. Только по этой 
схеме, по оценкам Уманского, ежегодный оборот - порядка 60 млрд гривен. На самом деле 
описанная выше “скрутка” - лишь одна из схем. По словам Тамошюнаса, операции с НДС и 
налоговыми накладными являются едва ли не самой востребованной услугой 
конвертаторов. Но не единственной. Бизнес нередко обращается и по другим вопросам - от 
беспроблемной регистрации налоговых накладных до обналичивания средств на зарплаты. 
“Взять, к примеру, налоговые накладные. Их блокировки уже просто стали страшным сном 
бухгалтеров. Фискалы могут остановить налоговые накладные якобы из-за рисковых 
операций. Такими почти всегда признаются те, где идут разные товарные группы. Скажем, 
на входе бананы, на выходе зерно. То есть в теории можно заподозрить схему. Блокировка 
рисковых операций прописана в постановлении Кабмина №1165. Но там же указаны 
исключения, когда накладные не блокируются. Чтобы получить автоматическую 
регистрацию, нужно заполнить таблицу сведений налогоплательщиков с подробным 
указанием кодов, с которыми работает компания, и пояснить суть коммерческих операций. 
Скажем, если это строительная фирма, то она получает песок и цемент, а на выходе у нее 
уже совсем другая продукция, то есть у налоговиков нет оснований подозревать схему. Но 
все дело в том, что сами эти таблицы уже стали схемой - мало кому удается их “защитить” - 
в 85% случаев фискалы их попросту не принимают, бывает, региональная налоговая 
принимает, а через пару часов ГНС аннулирует. Но у некоторых фирм как раз нет проблем в 
регистрацией ни таблиц, ни самих налоговых накладных. И к ним потом все идут “за 
консультацией”, - рассказал Тамошюнас. Ценник на такие “консультации” зависит от 
конкретной услуги, но в целом составляет порядка 3-3,5% от суммы, которая проходит в 
схеме. Если брать в комплексе затраты бизнеса на услуги “конвертов” (от минимизации 
налогов до обналички денег), то получается порядка 10%, - говорит Алексей Кущ, То есть 
обороты “конвертов” просто огромные - это сотни миллиардов в год. 

 

Наследство Верланова и залетные. Понятно, что работа конвертационных 
центров невозможна без “крыши” налоговиков или силовых структур. “Технически все 
конвертационные центры понятны налоговикам и видны силовикам, службе финансового 
мониторинга, так же как и контрабандисты — таможенникам. ГНС имеет все рычаги для 
выявления и ликвидации конвертцентров, они, условно говоря, часть “пищевой цепочки” и 
невозможны без участия высокопоставленных налоговиков — сотрудников и 
руководителей центральной и региональных комиссий по блокировке налоговых 
накладных и департамента отслеживания рисковых операций”, — пояснил нам 
заместитель главы профильного парламентского комитета Андрей Холодов. Он также 
добавил: “Теперь вопрос по конвертцентрам — это вопрос к Любченко (Алексей Любченко 
Кабмин на днях назначил главой Государственной налоговой службы, до этого он был 
исполняющим обязанности - Ред.) и его команде. У нас на комитете много раз звучали 
претензии к ГНС, в том числе в областях, мы открыто обсуждали конкретные компании, 

которые участвуют в схемных операциях. Вопрос по конвертцентрам - это вопрос и к 
Финмону. Значит, каких-то депутатов первого созыва с их карточками Приватбанка они 
видят, внуков замминистров 2000 года тоже видят, а многомиллионые скрутки и обнал - 
нет.  Важно, чтобы вопрос по конвертцентрам рассматривался именно в контексте 
вовлечения налоговиков, силовиков и чиновников. Если конвертаторов рассматривать вне 
этого контекста - то это экономического результата для бюджета не даст, только 
политический”. То есть ожидается, что в списках СНБО, если он вернется к теме 
конвертационных центров, будут не только бенефициары-”конверты”, но и налоговики и 
силовики. Кто сейчас контролирует “конверты”? На самом деле “бенефициары” в каждом 
регионе - свои. Но проблема этого рынка в том, что он не прошел “зачистки” после 
кадровых перестановок в ГНС и СБУ. К примеру, одним из крупнейших контролеров 
“конвертов” считается близкий друг и однокурсник экс-главы налоговой Сергея Верланова 
Василий Костюк, или, как его еще называют, Вася Львовский. Его называют в качестве 
одного из претендентов на место в санкционном списке СНБО. Костюк курировал 
конвертационные центры во Львовской области еще с 2012 года, и прославился, в первую 
очередь, благодаря построению табачных “налоговых ям”. Фирмы, которые связывали с 
Костюком, наладили двойные продажи сигарет — отдельно реализовывали сам товар (его 
скупали контрабандисты), отдельно — документы на него. Что позволяло легализировать 
полученные от контрабандистов деньги. Эти схемы, как говорят эксперты, прикрывал еще 
один однокурсник Верланова Орест Витык, который работал во Львовской налоговой. 
Также, как говорят наши источники, в “черный список” может попасть экс-советник 
Верланова Юрий Крыган. Он якобы обеспечивал “прикрытие” для киевских конвертов, 
которые курирует Вячеслав Стрелковский. Стрелковского называют одним из главных 
“обнальщиков” страны, услугами которого пользуется крупный бизнес (в частности, среди 
постоянных клиентов называют сети АЗС и продуктовый ритейл). Со Стрелковским 
связывают такие фирмы как ООО “С.К.С”, “Продмаркет трейд”, “ТД Дитрейд” и др, хотя 
официально они зарегистрированы на совсем других людей. К примеру, “С.К.С”, по данным 
“Опендатабот” ”висит” на Денисе Гринюке и ООО “ТД Дитрейд”, на фирме — 265 судебных 
решений, она уже несколько раз заявляла о прекращении своей деятельности, 
перерегистрировалась и т.д. Что касается Юрия Крыгана, то как говорят наши источники, 
он получает со схем, которые проходит через фирмы Стрелковского порядка 1,5% (то есть, 
половину “комиссионных”). Также в санкционном списке могут оказаться фамилии 
руководителей нескольких областных управлений ГНС (источники говорят, об Одесской и 
Донецкой областях), которые, якобы, крышуют местные конвертцентры. “В последнее 
время на этом рынке также появилось много “залетных”. Люди увидели, что в стране 
разброд и шатание, контроль ослабили, поэтому пользуются моментом — ищут “крышу” 
среди налоговиков средней руки, регистрируют товки (ООО — Ред.) на бомжей, и начинают 
обслуживать бизнес. Пока фискалы опомнятся и их накроют их, через фирмы уже пройдут 
сотни миллионов, а завтра они закрылись и ищи ветра в поле”, — говорит глава 
общественного движения SAVEФОП Сергей Доротич. Время от времени этот рынок 
зачищают. Скажем, в конце прошлого года во Львове накрыли конвертационный центр с 
годовым оборотом в 20 млрд, о чем сообщил Офис генпрокурора. “Конверт” работал на 
территории Львовской и Ривненской областей. В октябре 2020 силовики накрыли  
“конверт” на 15 млрд с порядка 500 “клиентов”. Как заявили тогда в офисе генпрокурора, к 
работе конвертационного центра, якобы, были причастны работники банков и ГНС, в том 
числе, “бывший глава Государственной налоговой службы”. Собственно, адреса для рейдов 
у силовиков есть. В свое время Уманский составил перечень фирм, через которые 
проводятся скрутки. По словам Холодова, эта информация в работе у Временной 
следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов 
возможных коррупционных действий (ее возглавляет нардеп Иван Крулько). В феврале 
этого года Крулько сообщил, что они нашли “как минимум 500 млн гривен, которые были 
отданы прямо из бюджета в виде возмещения НДС в течение 2019 и первого квартала 2020 
года”. Возмещение проходило по различным схемам, одна из самых популярных — через 
покупку сельхозпродукции без легальных документов и ее “экспорт” через специальные 
фирмы, обеспечивающие документы и легализацию. 

 

“Попросили 50%”. Другой вопрос — зачем хотят “зачистить конверты” — чтобы 
перекрыть налоговые схемы или переделить этот рынок на миллиарды. Эксперты считают, 
что, скорее, второе — идет борьба за схемные потоки и попытки централизовать рынок 
“обнала” под контролем людей близких к нынешней власти (схожие процессы, к слову, идут 
и по потокам контрабанды на таможне, причем там также активно участвует СНБО, о чем 
мы подробно уже писали). “Этот рынок зачищают уже не впервые, и всегда это было 
связано с “обновлением” списка бенефициаров. Что, как правило, совпадало с кадровыми 
перестановками в налоговых органах. Но после “зачисток” конвертационные центры 
быстро восстанавливались и по-прежнему предлагали бизнесу полный спектр услуг. Нужно 
быть очень наивным, чтобы серьезно полагать, что санкции или “зачистки” могут 
уничтожить конвертационные центры как явление. Их можно побороть только 
экономическими методами. Если расходы бизнеса на схемы и обнал станут сопоставимыми 
с “белыми” налогами (до 10-15% фонда оплаты труда персонала), в “конвертах” попросту 
пропадет смысл”, — говорит Алексей Кущ. “Очевидно, в окружении Зе появились 
желающие подмять под себя схемные потоки, поэтому и всплыла тема “конвертов”. Думаю, 
по аналогии с контрабандистами, что в “черные списки” попадут схемщики второго, а то и 
третьего эшелона. Но четко обозначат кто сейчас крыша и куда нести деньги”, — говорит 
глава адвокатского объединения “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец. Как говорят наши 
источники, в ОП “не так давно “назначен” новый смотрящий за схемными потоками — 
Андрей Гмырин. Гмырин долгое время работал в силовых структурах (налоговой милиции 
ГФС), позже в Фонде госимущества (был помощником экс-руководителя Игоря Билоуса), а 
сейчас он скромный доцент Университета ГФС. Тем не менее, он вхож в ОП, имеет тесные 
связи в кругу силовиков. И, якобы, он продвигает на должность зама главы 
Государственной налоговой службы через ОП Александра Кучеренко (при Билоусе 
руководил Киевским отделением Фонда госимущества, а ранее работал в налоговых 
органах). Причем, изначально был план провести Кучеренко через конкурс в кресло 
главного налоговика страны (он подавал документы, но не выиграл конкурс). И, якобы, 
“анонс” санкций СНБО по “конвертаторам” также был задумкой людей Гмырина, которые 
рассчитывали таким образом подтолкнуть схемщиков к договоренностям. Те, якобы, 
действительно засуетились и готовы “порешать”. Но называют слишком высокую 
комиссию за крышу — 1,5% от суммы (то есть, половину комиссионных самих 
конвертаторов). “Тут поставили вопрос следующим образом — без самодеятельности, ты 
платишь, тебе дают “крышу”, все централизовано. Не все на таких условиях хотят работать, 
поэтому многих будут “зачищать”, скорее всего. На “конверты” сейчас спрос очень большой. 
Это уже не только бизнес, но и многие госкомпании, которые платят своим людям 
зарплаты в конвертах. Да и сами “слуги” кэш получают, а обналичивать где-то нужно. 
Поэтому тут должен быть пул своих надежных конвертаторов. Если договорятся по-
хорошему, может, и не будет никаких разборок СНБО. Но списки уже готовы”, — пояснил 
нам источник, близкий к “бенефициарам” конвертационных центров. Зачистки могут быть 
связаны также с кадровыми перестановками в ГНС. Нового главу налоговой службы 
Любченко связывают с “куратором” таможни Ильей Павлюком, а, после передела 
контрабандных потоков логичным выглядит и переформатирование  ”конвертов”, через 
которых идут схемы с контрабандой. В любом случае, эксперты говорят, что передел 
“конвертов” на первом этапе может поставить на стоп порядка двух третей схем, а также 
повысить их стоимость для бизнеса. 

 

Читать полностью >>>                                                                                           © Людмила КСЕНЗ 
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Бюро економічної безпеки: головне про функції та  
структуру нового правоохоронного органу 

19.04.2021 

Український бізнес роками страждав від візитів податкової міліції та 
економічного департаменту СБУ. Та, схоже, у підприємців нарешті з’явився 
шанс позбавитись від надмірного тиску правоохоронців.  

 

Обережну надію дає ухвалений 28.01.2021 Верховною Радою законопроєкт № 3087-д 
“Про Бюро економічної безпеки” (БЕБ), що фактично створює єдиний правоохоронний 
орган для розслідування економічних кримінальних правопорушень. Про його функції, 
структуру та особливості роботи – розповідає адвокат Bihus.Info Євген Воробйов. Ухвалення 
закону про БЕБ означає, що зникне податкова міліція, підрозділи в Нацполіції та Службі 
безпеки, які займались економічними злочинами. Їх замінить єдиний правоохоронний 
орган, який буде розслідувати економічні злочини, що вже має знизити тиск на бізнес. 

 

Які злочини буде розслідувати БЕБ? Бюро буде розслідувати кримінальні 
правопорушення, які були підслідні податковій міліції. Серед них: злочини в сфері боротьби 
з незаконним обігом підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, умисне доведення 
підприємства до банкрутства. А також в сфері підслідності БЕБ інші злочини у сфері 
господарської діяльності, зокрема:- порушення порядку ведення бази даних про вкладників 
або порядку формування звітності, шахрайство з фінансовими ресурсами, в сфері обігу та 
випуску цінних паперів, незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, розголошення банківської 
та комерційної таємниці, щодо незаконної приватизації державного, комунального майна, 
(повний перелік статей можна  знайти у ст. 216 КПК України). 

 

Як формуватиметься БЕБ і якою буде його структура? В Бюро планують 
працевлаштувати до 4 тис. працівників загалом – як у центральний апарат, так і в 
регіональні відділення. БЕБ очолить директор. За законом, він призначається на посаду 
Кабінетом міністрів за поданням Прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення 
конкурсу. Звільнити директора зможе Уряд за поданням Прем’єра. У такому випадку 
повноваження виконує заступник, але не більше 1 року. Передбачено, що директор БЕБ 
щороку, не пізніше 1 березня, буде звітувати перед Верховною Радою, Кабінетом Міністрів 
України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік. 
Закон говорить, що структура БЕБ може включати підрозділи детективів, інформаційно-
аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи. Водночас, структура, штатний розпис 
БЕБ, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних 
управлінь, посадові інструкції працівників БЕБ затверджуються директором. А це означає, 
що про те, як виглядатиме структура Бюро, ми дізнаємось вже після призначення 
директора. Одним з позитивних кроків для бізнесу, на мою думку, є створення 
інформаційно-аналітичних підрозділів БЕБ. З’являється посада аналітик БЕБ – це особа, яка 
має спеціальне звання БЕБ, завданням якої є кримінальний аналіз з метою виконання 
завдань БЕБ. Аналітики повинні прийти на допомогу детективам та перевіряти всі заяви 
про вчинення правопорушень та повідомлення про можливі ознаки злочину в сфері 
економіки. В ідеалі це повинно знизити кількість безпідставно відкритих кримінальних 
проваджень. Це важливо, адже через такі кримінальні провадження від податкової міліції, 
бізнес зазнавав значних збитків від обшуків та арештів. А вже після “маски-шоу” 
провадження закривали за відсутності складу кримінального правопорушення. Тож є надія, 
що цими змінами держава нарешті зробила крок назустріч бізнесу. 

 

Скільки зароблятимуть працівники БЕБ? >>>                                                   © Євген Воробйов 
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Венчурний бізнес 2020. Куди і скільки  
вкладали інвестори 

20.04.2021 

У 2020 році пандемія COVID-19 спровокувала спад активності у всіх 
секторах економіки. Але ринок венчурних інвестицій проявив гнучкість, 
ефективно адаптувався до нових умов і навіть показав прибутковість. 

 

Основні тренди 2020 року. За підсумками минулого року світові венчурні інвестиції 
перевищили показники 2019 року на 4%, загальна сума склала $ 300 млрд. Пандемія і низка 
локдаунів сильно вплинули на те, куди саме інвестори вкладали охочіше. У фокусі уваги 
опинилися проєкти, які дозволяли вирішувати повсякденні завдання, не виходячи з дому. 
Дистанційна робота, навчання, торгівля, доставка — сервіси, здатні це забезпечити, 
зайняли нову, найбільш дохідну нішу ринку. Компанії, які встигли оперативно осідлати 
нову хвилю, залишилися у виграші. У минулому році венчурні фонди вкладалися в три 
основні напрями: Розваги — інвестиції в онлайн ігри виросли в 2020 році майже в 2,5 разу у 
порівнянні з попереднім роком, а розмір геймінгового ринку збільшився до $162 млрд. 
Найбільший чек — це вкладення фондами $1.78 млрд в компанію розробника ігор Epic 
Games, що створила багатоплатформовий шутер Fortnite. Фінансові послуги — з 10 
найбільших угод минулого року 4 були укладені в сфері фінтеху. Наприклад, Robinhood з 
раундом на $1.3 млрд, або Klarna — $650 млн. Цей напрям вже давно популярно серед 
інвесторів — ще до пандемії в нього щорічно вкладали близько $23 млрд, а COVID-19 лише 
посилив цей тренд. Доставка товарів — думаю, зайве говорити про те, як і чому 
затребувані послуги компаній, що спеціалізувалися на доставці їжі, медикаментів та інших 
речей під час локдаунів. У цій галузі обсяг вкладень зріс на 28% у порівнянні з 2019 і склав 
$20.15 млрд. Найбільша служба доставка їжі з ресторанів DoorDash успішно вийшла на IPO, і 
в перший же день продажів акції компанії виросли на 85%. Подібні тенденції цілком можуть 
зберегтися на найближчі роки. Адже епідеміологічна ситуація поки не сильно покращилася, 
а світова економіка тільки нарощує апетит. Ще одним трендом 2020 року стало скорочення 
вкладень у молоді стартапи. «Дух авантюризму» змінився прагматичним підходом: тепер 
інвестори віддають перевагу компаніям, що знаходяться на більш пізніх стадіях. У 
минулому році спростилася й сама процедура укладення угод. Фонди почали переносити 
свою діяльність в онлайн. Так Ендрю Чен, партнер фонду Andreessen Horowitz, домовився 
про інвестування $100 млн у знаменитий стартап Clubhouse, подорожуючи по США на 
мікроавтобусі. Я вважаю, що така практика стане нормою. Нас чекає більш демократичний 
ринок. І це чудово. Однак для ряду індустрій минулий рік виявився дуже важким. Ковідний 
2020-й негативно позначився на роботі підприємств, пов’язаних з туризмом, проведенням 
масових заходів та інших офлайнових активностей.  

Україна — перспективний регіон для інвестування. Ринок венчурних інвестицій в 
Україні залишається стабільним. У 2020 році інвестори поводилися обережно, укладаючи 
угоди з невеликими вкладеннями. Вкладалися в основному в молоді стартапи. Це робить 
Україну дуже перспективною для молодих стартапів, адже світовий тренд, про який я 
згадував вище, дає їм куди менше шансів, ніж стартапам більш «зрілим». Але були й 
винятки. Так компанії Restream, Preply, Mobalitics і Reface підняли раунди на $50, $10, $11 і 
$5,5 млн. Відповідно. Ці угоди — чіткий сигнал венчурним інвесторам: привабливість 
українського ринку зростає. У нас багато талановитих розробників і перспективних 
проєктів. Окей, є й ряд проблем, через які іноземні фонди насторожено ставляться до 
компаній з України: традиційно це корупційні та інфраструктурні ризики. Сьогодні є 
можливість вирішити ці питання на державному рівні, але поки цей процес не буде 
завершений, міжнародні інвестори продовжать проявляти до українських проєктів лише 
помірний інтерес. Ще одним важливим кроком для реалізації IT-потенціалу України я 
вважаю залучення smart money. Їх продуктова і стратегічна цінність для компаній на ранніх 
стадіях — величезна. В цілому, поліпшення інвестиційного клімату України — 
трудомісткий процес, що вимагає спільних зусиль бізнесу, держави, і суспільства. … 

Читати повністю >>>                                             © Сергій Токарев, IT-підприємець та інвестор Reface  
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Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: 
деталі таємного документа 

22.04.2021 

Володимир Зеленський пішов на недоторканного Ріната Ахметова. 
Саме так. Олігарх, одним з найбільших талантів якого було вміння 
домовлятися з усіма українськими президентами, незабаром може втратити 
десятки мільярдів гривень. 

 

У пошуках додаткових коштів для наповнення бюджету, не сподіваючись на 
допомогу МВФ, президент вирішив заглянути в кишені найбільш заможних громадян 
України. Кишеня донецького олігарха виявилася найглибшою. "Ми готуємо пакет змін до 
Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати 
деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили 
податки в нашій країні", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Згадані міністром 
напрацювання дозволять втілити в життя плани Зеленського. Номінальним розробником 
змін є Мінфін, але ініціатива "розширити базу та адміністрування податків" належить Офісу 
президента. Відповідав за наповнення нової податкової концепції також голова 
податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Президентську ініціативу 
офіційно називають "податковою реформою", але більш уживаною серед розробників є 
інша назва – "антиахметівський законопроєкт". З однією з останніх версій проєкту, який 
днями буде погоджувати уряд, вдалось ознайомитися "Економічній правді". Після 
травневих свят документ може бути внесений на розгляд парламенту. Від змін податкового 
законодавства в уряді загалом розраховують отримати додаткові 50 млрд грн лише за рік. 
Бізнес яких олігархів, крім Ахметова, профінансує державний і місцеві бюджети, як 
тютюнові лобісти використали "хрестовий похід" на олігархів, та чим це може закінчитися?  

 

Залізний удар по руді. Одна з найбільш помітних ініціатив, яка завдасть відчутного 
удару по імперії Ахметова, – збільшення ренти за видобуток залізної руди. Очікуваний 
додатковий ресурс для бюджету – 3 млрд грн. Зараз компанії, які видобувають залізну руду, 
з кожної тонни сплачують 11-12% від собівартості продукту. База оподаткування 
формується з витрат на видобуток руди та оплати праці робітників – 20-30 дол за тонну. 
Тобто за чинними правилами держава отримує з кожної тонни видобутої з надр залізної 
руди близько 3 дол. Ставки 11% чи 12% залежать від вартості продукції з 58-відсотковим 
вмістом заліза на світовому ринку. Точніше – від значення індексу FE CFR China, який 
розраховує інформаційне агентство Platts. Якщо у звітному податковому періоді ціна 
перевищувала 70 дол за тонну, то ставка становила 12%, якщо ні – то 11%. Якщо парламент 
підтримає ініціативу Мінфіну, то з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від 
собівартості, а від ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим 
вмістом заліза – 62%. Пропонується встановити таку градацію розміру рентної плати: якщо 
ціна менша 65 дол за тонну – 0,1%; якщо ціна становить 65-85 дол за тонну – 3%; якщо ціна 
становить 85-120 дол за тонну – 8%; якщо ціна становить 120-150 дол за тонну – 12%; якщо 
ціна становить 150-180 дол за тонну – 14%; якщо ціна перевищує 180 дол за тонну – 16%. 
20 квітня вартість тонни залізної руди зросла на 3,82 дол до 178,54 дол. Якби нові правила 
вже діяли, то застосовувалася б ставка 14%. У такому разі бюджет отримав би майже 25 дол 
з кожної тонни замість 3 дол. Отримані кошти в пропорції 60% на 40% отримали б 
державний і місцеві бюджети відповідно. За оцінками інвестиційної компанії Concorde 
Capital, у 2020 році в Україні видобули 72 млн тонн залізорудної сировини. З них 46,2 млн 
тонн були експортовані, свідчать дані "Укрметалургпрому". В Україні залізну руду 
видобувають з десяток підприємств. Майже всі вони належать олігархам. Найбільше, понад 
50%, – Рінату Ахметову. Група "Метінвест" (71,24% володіє СКМ Ахметова і 23,76% – Вадим 
Новінський) повністю контролює Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), 
Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК. Крім того, група володіє 46% акцій Південного ГЗК 
та 29,5% Запорізького залізорудного комбінату (через меткомбінат "Запоріжсталь"). 
"Метінвест" також є власником 50% акцій Криворізького залізорудного комбінату. Решту 
заводу контролює група "Приват" Ігоря Коломойського. Останній у 2019 році пропонував 
встановити 75-відсоткову ренту на видобуток залізної руди, яку продають за кордон, а не 
переробляють в Україні. ПрАТ "Суха балка" входить у групу DCH Олександра Ярославського, 
а Полтавський ГЗК та Єристівський ГЗК – у Ferrexpo Костянтина Жеваго. Єдина галузева 
компанія, яка не належить до сфери інтересів жодного українського олігарха, – 
"АрселорМіттал Кривий Ріг". Її власником є світовий металургійний гігант група 
ArcelorMittal індійського бізнесмена Лакшмі Міттала. Від сплати ренти за видобуток 
залізної руди держава щорічно отримує 216 млн дол або 6 млрд грн. Якби пропоновані 
Мінфіном зміни діяли раніше, то вітчизняні підприємства за останні шість місяців 
сплачували б в середньому 14,4 дол за тонну товарної продукції, вважає аналітик Concorde 
Capital Дмитро Хорошун. Ця цифра враховує динаміку світових цін і транспортні витрати 
компаній (близько 40 дол за тонну). Таким чином, за останній рік державний бюджет 
отримав би додаткові 23 млрд грн, упевнений експерт. 

 

Акциз для "зелених". Питання запровадження акцизного податку на продаж 
електроенергії з відновлюваних джерел енергії вже обговорювалося влітку 2020 року. Тоді 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП), пропонувала ввести ставку 3,2% і завдяки цьому погасити 
борги перед "зеленими" виробниками. На той момент "Укренерго" заборгувало їм близько 
20 млрд грн. Представники останніх назвали ініціативу регулятора примусовим 
фінансовим обмеженням гравців ринку і додатковим зниженням "зеленого" тарифу. "Це 
погіршує умови для проєктів ВДЕ і підштовхує інвесторів звернутися до міжнародних 
арбітражів", – заявив тоді голова Української вітроенергетичної асоціації Андрій 
Конеченков. Він відзначив, що питання введення акцизів не належить до повноважень 
НКРЕКП і вимагав внесення змін до Податкового кодексу. Тепер влада хоче запровадити 
акциз для "зелених" шляхом внесення змін до Податкового кодексу, і ця норма теж 
міститься в новій концепції, яку розглядатиме уряд. Якою може бути ставка? "Пропонується 
дуже широкий діапазон: від 3,2% до 40%. Точні цифри ще обговорюються", – каже 
співрозмовник ЕП в уряді. За його словами, у запровадження 40-відсоткової ставки ніхто не 
вірить, хоча така цифра під час обговорень звучала. За розрахунками НКРЕКП, мінімальний 
рівень акцизу – 3,2% – може принести понад 1,5 млрд грн додаткових надходжень на рік. 
Найбільше це вдарить по енергохолдингу ДТЕК Ахметова – найбільшого (25%) виробника 
"зеленої" електроенергії в Україні. До п'ятірки провідних виробників "зеленої" 
електроенергії у 2020 році також належали: компанія Windcraft Карла Стурена, китайська 
CNBM (колишня Active Solar Андрія Клюєва), VR Capital Річарда Дейтса в партнерстві з 
інвесткомпанією ICU Макара Пасенюка і "Вітряні парки України" Максима Єфімова та 
Едуарда Мкртчана, сина співвласника ІСД Олега Мкртчана. 
 

Мінус пільги на земельний податок для гірників >>> 
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Українці добре обізнані про види громадської активності,  

але майже не беруть участь у ній 
06.04.2021 

Попри сталий рівень громадянської активності та готовність 
об’єднуватися для вирішення важливих для них справ, українці вважають, 
що влада повинна піклуватися про добробут громадян. 

Такий висновок зробили дослідники Програми сприяння громадській активності 
«Долучайся!» за результатами останньої хвилі Національного опитування щодо 
громадського залучення. Опитування досліджує обізнаність українців щодо 
громадянського залучення та участі, ставлення до громадянського суспільства, сприйняття 
реформ й участь у них. Під час останньої хвилі опитування респондентів також запитали 
про їхні цінності, переконання та ставлення до життя, — наголосили в Програмі 
«Долучайся!». Зазначається, що польовий етап опитування провела компанія Info Sapiens у 
грудні 2020 — січні 2021 року. Дослідники зібрали інтерв’ю 2040 респондентів віком від 18 
років у всіх регіонах країни (за винятком Криму та непідконтрольних уряду України 
регіонів Донецької та Луганської областей). За результатами опитування, українці добре 
обізнані про види громадської участі, знають про участь у діяльності політичних партій 
(65,9%), як повідомити про випадки корупції в прокуратуру чи поліцію (63,3%), як подати 
офіційні інформаційні запити до державних органів (60,4%) та ініціювання та підписання 
електронних петицій до органів місцевої та державної влади (59,1%). Однак показники 
безпосередньої участі в громадському житті, як констатували дослідники, значно менші. 
Зокрема лише 6,8% респондентів вказали, що долучалися до мирних зібрань чи акцій, а 8% 
взяли участь у створенні чи роботі будинкового, вуличного або квартального комітету. Ще 
8,1% повідомляли про інфраструктурні питання особисто, телефоном або онлайн. Третина 
(33%) опитаних повідомили, що беруть участь у житті своїх громад. 7.4% респондентів 
регулярно відвідують збори та інші публічні заходи свого будинку, вулиці чи району. Дві 
третини українців зазначили, що не мають ні часу (33,3%), ні зацікавлення (31,7%) брати 
участь у таких активностях. Лише 4% респондентів зазначили, що брали активну участь у 
діяльності організацій громадянського суспільства протягом останнього року. 13% 
вказали, що зрідка долучалися до заходів громадських організацій. Основні перешкоди — 
брак часу (38,3%) та відсутність інтересу (42,7%). Опитування показало, що українці 
можуть об’єднуватися та піклуватися про себе без залучення влади. Серед основних заходів 
із самоорганізації респонденти назвали благоустрій двору свого будинку (48,7%) або 
місцевого парку (26,4%), а також організацію заходів з відпочинку чи дозвілля (25,8%). ... 

Читати повністю (інфографіка) >>> 
За матеріалами detector.media 

 
 

У столиці завершилася реєстрація проектів ГБ-6: 813 команд  
подали 1429 проектів на суму понад 890 млн грн 

26.04.2021 

Уночі 25 квітня 2021 року завершилася реєстрація проектів до 
Громадського бюджету-2022 (ГБ-6). Загалом 813 команд подали 1429 
проектів на суму 891 143 107 грн.  

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що в категорії 
великих проектів подано 332 проекти на суму 570 928 163 грн, у категорії малих подано 
1097 проектів на суму 320 214 944 грн. Найактивніше подають проекти Громадського 
бюджету жінки. Цього року серед лідерів команд жінок – 60% , чоловіків – 40%: 487 жінок 
лідерів команд подали 827 проектів на суму 486 316 257 грн, 326 чоловіків лідерів команд 
подали 602 проекти на 404 826 850 грн. Також цього року найбільша активність лідерів 
команд з молоді. Загалом у віці до 25 років – 97 лідерів команд, що складає 12%, у віці 26-35 
років – 244 (30%), 36-45 років – 243 (30%), 46-65 років – 212 (26%), старше 65 років – 17 
(2%) лідерів команд ГБ-6. Наймолодшому автору 16 років, найстаршій авторці 73 роки. «Ми 
раді, що активні громадяни відгукнулися на заклик розвивати різні сфери життя міста та 
збільшилася кількість проектів поданих у різних тематиках. Традиційно у лідерах 
залишається тематика «Освіта, громадянське суспільство» – подано 494 проекти (35%), 
далі «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 254 проекти (18%), «Молодь, 
спорт» – 163 проекти (11%), «Культура, туризм» – 107 проектів (7%), «Екологія» – 98 
проектів (7%), «Дороги, транспорт» – 82 проекти (6%), «Соціальний захист, інклюзія» – 74 
проекти (5%), «Здоров’я» – 59 проектів (4%), «Міжтематичні» – 56 проектів (4%), 
«Інформаційні технології (ІТ)» – 42 проекти (3%)», – розповів Микола Поворозник. Він 
зазначив, що найбільше подали загальноміських проектів – 234. Серед районів, мешканці 
яких подали на розгляд проекти Громадського бюджету, лідирує Солом’янський район – 
168 проектів, далі Шевченківський – 158 проектів, Дніпровський – 149 проектів, 
Деснянський – 132 проекти, Дарницький – 131 проект, Оболонський – 103 проекти, 
Подільський – 102 проекти, Святошинський – 99 проектів, Голосіївський – 86 проектів, 
найменше – 67 проектів, подали з Печерського району міста. Слід зазначити, що тематики, 
категорії, локалізація проектів будуть коригуватися під час проведення експертизи 
відповідальними за проведення експертизи головними розпорядниками бюджетних 
коштів, районними та міською робочими групами з питань громадського бюджету. «Місто 
підтримує активну участь громадян у розвитку, покращенні міста та прийняття рішень 
щодо розподілу бюджету міста. Нагадаю, що на проекти ГБ-2022 року влада міста виділила 
200 млн грн. Із року в рік активність киян підтверджує ефективність моделі бюджету 
участі, яка розвивається у Києві силами громадськості та міської влади, що її підтримує. 
Найбільші сподівання в цьому році ми покладаємо на розвиток команд проектів та 
згуртування місцевих спільнот навколо проектів. Модифікована електронна система 
Громадського бюджету стимулює ці процеси об’єднання. Це формує зріст долучення 
мешканців міста до ГБ і його розвиток. До кінця голосування за проекти ми очікуємо, що в 
команди проектів об’єднаються десятки тисяч досвідчених, небайдужих громадян, а за 
процесом слідкуватиме понад 2 мільйонів киян, із яких не менше 300 тисяч візьме участь в 
електронному голосуванні», – зауважив перший заступник голови КМДА. Микола 
Поворозник нагадав, що до 2 серпня 2021 року відбуватиметься публічне обговорення, 
експертиза, доопрацювання проектів та оскарження експертних висновків у Громадській 
бюджетній комісії. А з 17 серпня до 15 вересня кожен містянин зможе підтримати 10 
проектів ГБ, при цьому особа може проголосувати не більше ніж за 1 громадський проєкт, 
віднесений до однієї тематики реалізації. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами КМДА 

 
 
 
 
 

 ПОЛІТИКА 

ЗМІ: Партія регіонів 2.0. Як Ахметов підбирає  
спадщину Медведчука 

26.04.2021 

"Вірите чи ні, але Ахметова реально нудить від політики, він давно не 
хоче займатись нею. Але Рінат надто великий, щоб могти собі це дозволити", 
– так описує головний внутрішній конфлікт найбільшого українського 
олігарха один із найвпливовіших політиків доби Зеленського. 

 
 

Формально офіційного стосунку до політики Ахметов не має ще з 2012 року. Саме 
тоді він востаннє був безпосередньо залученим в державне управління, будучи депутатом 
Верховної Ради. Але навіть ті два скликання, коли Рінат Леонідович мав мандат від 
виборців "Партії регіонів", сказати, що він був депутатом можна з великою натяжкою: 
Ахметова стабільно визнавали найбільшим прогульником Ради. Тобто уже тоді у 
донецького олігарха не було ніякого інтересу до публічної політики. Такий інтерес міг, та й 
мав би з'явитися у 2014-му – Рінат Леонідович мав шанс гучно повернутися у політику, 
коли на Донбасі тільки-но починалися перші акції "русской весны". Тодішній в. о. 
президента Олександр Турчинов пропонував Ахметову очолити Донецьку обласну 
держадміністрацію і навести порядок у неспокійному рідному для нього регіоні. Як це 
робив той же Ігор Коломойський у Дніпрі.  Але Рінат Леонідович не зрадив собі і в такий 
момент: він відмовився йти на державну службу й запропонував замість себе кандидатуру 
Сергія Тарути. Сам обмежився кількома відеозверненнями і сумно відомими "гудками". 
"Леонідович займається виключно бізнесом, а бізнес і гроші люблять тишу. Тому Ахметов 
особисто не хотів і не хоче повертатися в політику", – пояснює один із колишніх колег 
Ахметова по "Партії регіонів". "У Ріната для всіх напрямків є відповідні люди. Є і ті, хто 
ведуть політику. Це Вадим Новинський і Боря Колесніков", – додає інший співрозмовник з 
числа топів нинішньої влади. Саме на двох згаданих співрозмовником людей покладаються 
задачі представництва політичних інтересів головного донецького олігарха. І саме ці двоє, 
за даними УП, відповідають за підготовку нового політичного проекту – умовної "Партії 
регіонів 2.0", яка має поборотись з ОПЗЖ Льовочкіна-Медведчука за проросійське 
електоральне поле. Крім того Новинський відповідає за "доукомплектування" медійної 
імперії Ахметова і перехоплення проросійського глядача після закриття каналів із пулу 
Медведчука. Якою може бути нова партія Ахметова і чому канал "НАШ" скоро може змінити 
власника, дізнавалась "Українська правда".  

 

Бізнес vs Політика, або Втома Ахметова. Щоб оцінити справжній вплив будь-кого 
із великих гравців на ситуацію в країні, слід подивитись, у які політичні кошики олігархи 
розкладають свої яйця. У минулому парламенті вплив Ахметова був дуже відчутний. Він 
був, по суті, власником контрольного пакету у фракції "Опозиційного блоку" – партії, яку 
створювали на уламках Партії регіонів після втечі Януковича. Крім того, неформально 
донецький бізнесмен контролював "Радикальну партію" на чолі з Олегом Ляшком. Тоді, та й 
досі, часом складалося враження, що головний "радикал" знімає форму футбольного клубу 
"Шахтар" Ахметова тільки для того, щоб одягнути діловий костюм для ефіру на котромусь 
із каналів того ж Ахметова. Часом інтереси Ахметова у минулому скликанні Ради лобіював і 
"Народний фронт", з лідерами якого Арсенієм Яценюком та Арсеном Аваковим в олігарха 
дуже теплі взаємини. Після 2015 року в Ахметова склалися "робочі" відносини з Петром 
Порошенком. Після початкового наїзду антимонопольних органів на енергетичний бізнес 
Ахметова, при тому ж таки Порошенку запрацювала сумнозвісна формула визначення ціни 
на вугілля Роттердам+.  У 2019-му році здавалося, що з приходом на Банкову Володимира 
Зеленського та його партії "Слуга народу" у парламент, пуповина між найбагатшим 
українцем та владою буде розірвана. Та це були лише очікування виборців, нав’язані 
командою Володимира Олександровича. "Якщо говорити відверто, то Рінат Леонідович 
зараз швидше "свій" для влади, ніж "чужий". Самі подивіться – він Банковій ні в чому не 
відмовляє. Навіть більше: він робить усе можливе, щоб вони відчували його лояльність", – 
говорить УП один зі старожилів української політики та давній знайомий олігарха. Таку 
лояльність неважко було простежити з самих перших днів роботи Зеленського: треба 
купити карети швидкої допомоги – будь ласка, треба скинутися на боротьбу з 
коронавірусом – без проблем, треба попіарити на телеканалах – можна і таке. Натомість 
головний олігарх якось наче між іншим отримав вплив на Кабмін, починаючи з 
призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля, який раніше працював в структурах 
ДТЕК. Сам прем'єр любить повторювати, що його призначення сталося через 
президентську програму "Ліфт", мовляв він сам подав заявку і його обрали. Але навіть якщо 
Шмигаль заїхав у владу через "Ліфт", то майже немає сумнівів, хто йому цей ліфт викликав. 
Попри позірну стабільність відносини між найбагатшим українцем та Офісом президента, 
за часів Зеленського у політиці з'явилася одна дуже важлива особливість. Новий президент 
провадить свою політику за принципом серіального wow-ефекту. На практиці це означає, 
що ніхто точно не може спрогнозувати, для кого зовні мирне життя уже наступного дня 
оберенеться санкціями, позбавленням громадянства чи жорстким інтересом 
правоохоронців. Як розповідають співрозмовники в оточенні Зеленського у приватних 
розмовах, Зеленський не має якогось особливого пієтету ні до Ахметова, ні до 
Коломойського, ні до будь-кого з числа крупних бізнесменів. Мовляв, "якщо вони навіть для 
нас щось роблять, ми їм все одно нічого не винні". І, схоже, у квітні настав час Ахметова 
відчути, яка вона "дружба" із Зеленським. Інакше не можна пояснити одночасної активізації 
влади на кількох чутливих для донецького олігарха темах: збільшення ренти за видобуток 
залізної руди, запровадження акцизу на "зелену" енергетику тощо. Тому хоче Ахметов 
особисто займатися політикою чи ні, збереження його бізнесу зараз напряму залежить від 
збереження політичного впливу.  

 

Нова стара Партія регіонів. У нинішньому парламенті найбагатший український 
олігарх чи не вперше за останні п’ятнадцять років не має своєї повноцінної фракції. Звісно, 
є депутати, які орієнтуються на Ріната Леонідовича, або ситуативно працюють в його 
інтересах. Але це досить нестійка, несистемна конструкція. Офіційний плацдарм інтересів 
Ахметова в Раді тримають кілька мажоритарників, висунуті від "Опозиційного блоку" на 
чолі з іншим олігархом Вадимом Новинським. Крім нього "Опоблок" зумів провести у Раду 
на минулих виборах Сергія Магеру, Вікторію Гриб, Мусу Магомедова та Дмитра Шпенова. До 
орбіти Ахметова джерела УП зараховують членів фракції "Батьківщина" Сергія Таруту – 
його бізнеспартнера, Михайла Волинця – голову профспілки гірників, син якого, за даними 
журналістів програми "Схеми" , працює у "Метінвесті", колишнього голову СБУ Валентина 
Наливайченка, при якому служба не мала жодних претензій до Ахметова, екс-міністра ЖКГ 
й колишнього кандидата у мери Києва від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, близьку до 
Тарути депутатку від "Слуги народу" Людмилу Буймістр. Крім цього, в інтересах 
найбагатшого українця досить системно працює кілька десятків нардепів зі "Слуги народу", 
що входять до неформальної групи друга Зеленського Іллі Павлюка.  Власне цим 
внутрішньопарламентський вплив головного олігарха у Раді і вичерпується. Поза 
парламентом медійне прикриття Ахметову забезпечують низка відомих політичних діячів 
на ефірах телеканалів "Україна" та "Україна 24".  Це вже згадані Олег Ляшко та Арсеній 
Яценюк, без яких не обходяться політичні ефіри каналів Ріната Леонідовича. За частотою 
появи там із ними може позмагатись хіба інший колишній прем’єр Володимир Гройсман. 
Також до ряду "інформаційних солдатів" найбагатшого українця віднедавна слід 
зарахувати і колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Його фейсбучна сварливість 
й показова активність на користь Ахметова оголилася цілком несподівано, коли ексглава 
Одеської ОДА раптово пішов атакою на міністра фінансів Марченка, назвавши його 
"козявкою і нікчемою" саме тоді, коли Мінфін розробляв "антиахметівський" законопроєкт 
про ренту. В умовах цілковитої влади Зеленського у виконавчій й законодавчій гілках 
влади, для повного убезпечення своїх інтересів Ахметову замало "прикриватися" 
колишніми. Стратегічно важливо думати про "майбутніх".  

https://zz.detector.media/community/texts/184263/2021-04-06-ukraintsi-dobre-obiznani-pro-vydy-gromadskoi-aktyvnosti-ale-mayzhe-ne-berut-uchast-u-niy-opytuvannya/
https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_zavershilasya_reyestratsiya_proektiv_gb-6_813_komand_podali_1429_proektiv_na_sumu_ponad_890_mln_grn__mikola_povoroznik/
http://pactukraine.org.ua/uk/
https://gb.kyivcity.gov.ua/
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Через це в оточенні олігарха роздумують про запуск власної повноцінної партії. За 
даними УП, мова вже не йде про "ребрендинг" старого Опоблоку, на який шкода грошей 
навіть Новинському. "Ви все побачите у найближчі місяці. Можу лише сказати так: 
Зеленський показав нам всім приклад, що зараз немає сенсу створювати проросійську 
партію, чи проєвропейську партію – адже це означає, що ці партії працюватимуть на 
інтереси інших країн", – з легким пафосом пояснює УП один із давніх соратників Ахметова. 
Як вдалося дізнатися УП, мова йде про створення політичної сили, куди можуть увійти 
молоді люди, які раніше не займалися політикою, але мають показний трудовий і кар’єрний 
стаж, переважно на великих підприємствах самих Ахметова-Новинського. "Зараз потрібно 
створювати партії за принципом "Партія регіонів 2.0". Тобто це професійні люди, 
орієнтовані на стабільність України, які будуть нормально сприйматися у всіх регіонах", – 
ділиться своїми роздумами з УП один із близьких до Ахметова нардепів. По суті, месиджі 
потенційної політичної сили нагадуватимуть гасла, з якими на вибори мера Кривого Рогу 
йшов кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик: "Розвиток, мир, стабільність". У 
Кривому Розі Шевчик не був просто "новим обличчям" – він чинний гендиректор 
Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що належить "Метінвесту" Ахметова і 
Новинського. Щоправда, цей фактор йому особливо не допоміг, адже у другому турі Шевчик 
програв кандидату від ОПЗЖ Констянтину Павлову. Ще один показовий кейс, за яким 
приблизно можна визначити тип політиків, яких пропонуватиме виборцям майбутня 
партія – це чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко. Йому 43 роки, на підприємствах 
Ахметова він пройшов серйозний трудовий шлях: був помічником машиніста тепловозу, 
експертом з кадрів, начальником відділу транспортних цехів служби заступника директора 
з мотивації, начальником управління дирекції з персоналу і так далі. Іншими словами, це 
молоді політики з конкретним бекграундом, які є експертами в окремих галузях. Ну і звісно, 
які раніше будували кар’єру на заводах чи комбінатах найбагатшого українця. Прикметно, 
що з колишніми членами фракції "Опоблоку", які орієнтувалися на Ахметова, про створення 
нової політичної сили переговорів ніхто не веде. "На парламентських виборах ми й 
кампанію особливо не вели. "Опозиційний блок" вже відіграв своє, думаю проєкт просто 
закриють і забудуть", – пояснює УП один із колишніх народний депутатів з фракції 
"Опоблок". У той же час в Ахметова офіційно не підтверджують планів щодо створення 
нової партії. "Планів щодо створення партії немає. Будь-яка інформація про це – чутки і 
домисли", – заявили УП в прес-службі СКМ. 

 

"НАШ" і "Наші". В руках Ріната Ахметова перебуває "перша кнопка" країни – 
телеканал "Україна". Однак, свою популярність канал здобув не через інформаційне 
наповнення, а завдяки трансляції мильних драм для домогосподарок. Для посилення 
впливу саме в інформаційному телепросторі, наприкінці 2019 року олігарх запустив 
"Україна 24". Правду кажучи, донедавна канал не користувався вибуховою популярністю. 
Причини була проста – величезна конкуренція з боку кількох каналів Медведчука з одного 
боку, і "Прямого" Порошенка – з іншого. Але коли після санкцій Зеленського з екранів 
зникли "112 Україна", NewsOne та ZIK, їхня аудиторія нікуди не зникла. "Україна 24" і стала 
в нагоді, хоча повністю задовольнити "попит" вона не змогла. "Розумієте, ця "Україна 24" – 
вона ж і вашим, і нашим. Вона така нейтральна загалом. Оця справжня "вата", яка дивилась 
канали Медведчука, вона цю "Україну" дивитись не може. Треба якийсь канал, який би 
зібрав цю аудиторію", – пояснює один із близьких соратників Ахметова. Роль такого 
"збирача народу" випала проросійському телеканалу "Наш". Офіційно він був записаний на 
батька колишнього народного депутата фракції "Опоблок" Євгена Мураєва, який помер 
наприкінці минулого року. Тож, через смерть Мураєва-старшого питання формального 
власника наразі залишається підвішеним. Отже після санкцій РНБО більш поміркована 
аудиторія з каналів Медведчука перейшла на Ахметівську "Україну 24", більш відверто 
проросійська – на Мураївський "НАШ". Мураєв сам по собі не є чужим для оточення 
Ахметова. Попри те, що у нього є величезні амбіції й окрема партія з небанальною назвою 
"НАШі", що перегукується із назвою пропутінського молодіжного руху в Росії, у 2019 році 
Мураєв балотувався у парламент у списках "Опозиційного блоку". Більше того, як 
з’ясувалося, оточення олігарха грає не останню скрипку в роботі його телеканалу. За 
даними УП, у канал Мураєва фінансово вкладаються голова спілки вірмен України, екс-
"регіонал" і доволі близький соратник Арсена Авакова Вілен Шатворян та усе той же Вадим 
Новинський. "Вілен давав грошей на самому початку, коли канал тільки запускали. А 
Новинський зараз по суті фінансує всю операційну роботу. У Мураєва гроші почали 
закінчуватися, Вадим Владиславович вирішив йому помагати. Мотивація проста – не 
віддавати всю аудиторію південного сходу Медведчуку", – розповідає джерело з оточення 
Новинського. Після санкцій проти Медведчука і Козака Новинський продовжує фінансувати 
"НАШ" і навіть веде розмови з Мураєвим про офіційну покупку цього медіа-активу. 
"Мураєву, правда, трохи вся ця ситуація вдарила в голову, і він називає якісь абсолютно 
нереальні суми. Уже бачить себе кандидатом в президенти. Але це все – марнота. Рано чи 
пізно Медведчук доведе, що санкції були незаконні. Тому зараз Новинський охолоджує 
Мураєва, бо треба працювати швидко – зайняти нішу. Вони навіть після санкцій показували 
Медведчука у себе. Правда, тільки один день", – розповідає джерело з оточення 
православного олігарха. "Але поки Женя (Мураєв – УП) на хвилі, то з ним трохи складно 
говорити. Він уже знову носиться зі своєю партією "Наші". Але йому на неї ніхто грошей не 
дасть, це точно", – додає співрозмовник. 

 
** 
 
Узагальнити переформатування політичної реальності після санкцій Зеленського 

проти Медведчука-Козака можна перефразом із класика: на "східному фронті" грядуть 
зміни. Їх суть зводиться до спроби найбільшого олігарха і його оточення замкнути на собі 
"вивільнений" електорат Сходу і Півдня країни. Більш того, Ахметов, якого нібито не 
цікавить політика, роздумує над створенням нової політичної сили, яка нарешті має 
задовольнити новий ключовий запит виборця – новизна, підкріплена досвідом. Сама 
постановка питання дає зрозуміти, що найбільший олігарх країни не хоче бути звичайним 
глядачем щотижневих серіалів "РНБО – слуга народу", а може собі дозволити грати у довгу. 
Й одразу на декількох фронтах.  З одного боку, ніщо не заважає олігарху "продавати" свою 
допомогу Зеленському і його оточенню. І мова не тільки про дуже жадані ефіри на ТБ. Мова 
може йти і про нову партію, з якою "можна буде зробити коаліцію в наступному 
парламенті". Якщо, звичайно, хтось із нинішньої влади дотягне до наступного скликання. 
Що, врешті, для Ахметова не так уже і принципово: ні від телеканалів, ні від допомоги 
сильної партії ще жодна влада не відмовлялася. 

 

Читати повністю >>>                                                                       © Роман Кравець, Роман Романюк 
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 ВИЩА ОСВІТА 

Найкращі іноземні заклади вищої освіти зможуть  
відкрити філії в Україні 

12.04.2021 

Кабінет Міністрів України надав можливість створення територіальних 
структурних підрозділів найкращих іноземних вищих навчальних закладів в 
Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки. 

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України № 304 від 
24 березня «Про затвердження Положення про особливості утворення, реорганізації та 
ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти», 
підготовлену на виконання абзацу шостого частини дев’ятої статті 33 Закону України «Про 
вищу освіту». «Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до  
Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми 
відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість 
утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів 
вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і 
в українських університетах», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України з 
питань європейської інтеграції Андрій Вітренко. Іноземний заклад вищої освіти під час 
подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University 
Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World 
Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000. Не 
надаватиметься дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного 
підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними 
інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, 
зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною 
особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора 
або держави-окупанта. Щодо утворення територіально відокремлених структурних 
підрозділів закладами вищої освіти зазначимо, що частиною дев’ятою статті 33 Закону 
України «Про вищу освіту» встановлено обмеження на створення та функціонування 
територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти в містах Києві, 
Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. ... 

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

 
В Украине будут закрывать университеты – Всемирный  

банк дает на это 200 млн 
22.04.2021 

Всемирный банк заявил, что выдаст $200 млн на реформирование 
системы высших учебных заведений – на эти деньги эксперты будут 
проводить аудит каждого института, университета или колледжа в Украине.  

 

По итогам аудита оставят только те, которые подпадают под все необходимые 
стандарты и которые можно назвать "прозрачными" и "эффективными". Проще говоря, 
Всемирный банк посоветовал сократить количество вузов в Украине. В образовательной 
среде мнения по этому вопросу разделились – одни считают, что такое решение поможет 
системе вузов, другие боятся, что в итоге в Украине абитуриентам попросту не будет 
хватать мест в институтах и университетах. Vesti.ua рассказывают, какую реформу 
предлагают во Всемирном банке и что об этом думают преподаватели и эксперты.  

 

200 миллионов на сокращение университетов. В банке прямо сказали, что сеть 
государственных учреждений высшего образования в Украине (а это 231 вуз) – слишком 
большая и неэффективная. По словам экспертов банка, в условиях сокращения населения 
такая большая сеть создает проблемы, как для ее "финансовой устойчивости, так и для 
качества услуг".  Также во Всемирном банке сообщают, что в нашем правительстве уже 
якобы согласны с тем, что систему нужно оптимизировать. "В последние годы количество 
вузов сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были 
"фабриками дипломов", но еще многое предстоит сделать", – подчеркивают во Всемирном 
банке, напоминая о том, что в Украине уже началось реформирование высшей школы. При 
этом указывают, что около 60% академических вузов обучают менее чем по 5000 
студентов. В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в каждом 
из которых в среднем обучаются около 550 студентов. Большинство вузов и 
колледжей/техникумов (около 75%) юридически подчинены МОН. В проекте банка 
указано, что для сокращения количества высших учебных заведений необходимо провести 
"институциональные аудиты для каждого из них". То есть по итогам этих аудитов будут 
решать, эффективен тот или иной университет или лучше его закрыть либо укрупнить.  
Эксперты Всемирного банка также отметили проблему обратной связи абитуриентов и 
университетов. "В частности, 85% украинской молодежи планируют получить высшее 
образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных 
вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи в 
неведении при принятии важного решения о переходе к высшему образованию", – говорят 
во Всемирном банке. Ожидается, что, в случае принятия решения, Украина сможет 
получить заем банка в размере $200 млн (5,6 млрд грн). Реализация проекта рассчитана на 
6 лет. Ответственным за реализацию будет назначено Министерство образования и науки.  

 

Аргументы за закрытие вузов. Эксперты же, выступающие за укрупнение вузов, 
сетуют на то, что украинцы заканчивают университеты исключительно ради "корочек", а 
за специализированными знаниями обращаются, как правило, на курсы или к репетиторам. 
Поэтому сокращение количества вузов, закрытие неэффективных филиалов и укрупнение 
успешных вузов за счет неуспешных – это благое дело, которое в итоге приведет к 
оптимизации госфинансирования и к увеличению качества образования. К примеру, 
журналист Дмитрий Заборин после новости о займе Всемирного банка написал в своем 
Facebook, что сейчас "краинские вузы просто работают как бизнес", который вместо знаний 
дает украинским студентам только лишь возможность обосноваться в городе (если они из 
регионов) и получить диплом, который не всегда даже просят показывать на новом месте 
работы. "На выхлопе – полезнее всякие курсы и тренинги, которые предлагают за две 
недели научить тебя кодить на Питоне и рисовать баннеры в Фотошоп – хотя без общей 
базы знаний и широкого кругозора это тоже симулякр. Имея перед глазами план развития 
страны, дети прошлого понимали, что диплом инженера даст гарантию работы, 
соцобеспечения, пенсии и собственной полезности. Имея перед глазами хаос, 
бесполезность самой системы власти, экономику..., где удачный видос в TikTok стал 
"социальным лифтом", дети настоящего цепляются скорее за миф, что универ в областном 
центре чем-то поможет. Идут за устаревшими знаниями и иллюзией личного роста", – 
написал журналист. Как Vesti.ua рассказал экс-заместитель министра образования Украины 
Максим Стриха, если сравнить количество университетов на душу населения, число 
студентов на душу населения, то мы, собственно, находимся в среднеевропейской рамке, 
возможно, не с лучшей стороны. "Если мы возьмем, к примеру, город Винница – там есть 
Педагогический университет, есть Политехнический университет, есть Юридический 
университет и есть, вдобавок, эвакуированный Донецкий национальный университет. Это 
основные, хотя картина этим не исчерпывается. Возможно, действительно, экономичнее, с 
точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, 
скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом 
нашем областном центре", – рассказывает эксперт. Однако он добавил, что речь должна 
идти не о закрытии университетов, а об оптимизации. …  

 

Читать полностью >>> 
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Світова економіка зростатиме швидше,  
ніж прогнозувалося - МВФ 

06.04.2021 

Міжнародний валютний фонд очікує, що світова економіка 
зростатиме швидше, ніж прогнозувалося ще три місяці тому, й досягне 
показника 6% нинішнього року, а також 4,4% наступного. 

Такі цифри оприлюднила в вівторок під час презентації нового огляду МВФ 
«Перспективи світової економіки» головний економіст Фонду Гіта Гопінат. «Зараз ми 
прогнозуємо більш потужне відновлення світової економіки у 2021 та 2022 роках 
порівняно з нашим попереднім прогнозом у січні, зі зростанням до 6% у 2021 році та 4,4% у 
2022-му», - зауважила представниця Фонду. Минулого разу передбачалося, що цьогорічне 
зростання не перевищуватиме рівня 5,5%, а наступного року становитиме 4,2%. Водночас у 
МВФ наголошують, що перед світовою економікою залишаються виклики, пов’язані з 
кардинально різними темпами відновлення як між країнами, так і у різних галузях 
всередині національних економік. Крім того, потрібно буде ще визначити негативний 
вплив економічного збитку від кризи, спричиненої пандемією. Додатковим чинником, який 
матиме безпосередній вплив на подальше зростання, є темпи вакцинації по всьому світу. 

Читати повністю >>> 
За матеріалами ukrinform.ua 

 
Світовий банк застеріг від завищення  

податків 
08.04.2021 

Голова Світового банку Девід Малпасс застеріг світових лідерів від 
установлення занадто високої глобальної мінімальної податкової ставки 
для компаній. Про це повідомляє ВВС. 

Малпасс заявив, що не хотів би бачити, як нові глобальні ставки заважають бідним 
країнам залучати інвестиції. Він додав, що глобальна мінімальна ставка у 21%, за яку 
виступає міністр фінансів США Джанет Єллен, "здається мені ... високою". Глобальної угоди 
з податкового мінімуму сподіваються досягти до середини року. За словами Єллен, 
глобальний мінімальний податок на компанії необхідний, щоб зупинити "30-річні перегони 
на виживання", в результаті якої країни знизили ставки для компаній у спробі залучити 
інвестиції в бізнес. Міністр фінансів США виступає за те, щоб всі країни погодилися на 
мінімальну податкову ставку в 21%. Тим часом, США при президенті Джо Байдені 
домагаються підвищення мінімальної податкової ставки до 28%. Велика Британія також 
планує підняти податки на корпорації з 19% до 25% у 2023 році, що стане першим 
підвищенням для країни з 1970-х років. 

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

 
Инфраструктурный план Байдена станет долгосрочным  

двигателем роста ВВП США - Euler Hermes 
09.04.2021 

Предложенный президентом США Джо Байденом инфраструктурный 
план объемом $2,3 трлн будет способствовать экономическому росту в США 
на протяжении длительного времени, сообщается в отчете страховщика 
Euler Hermes (входит в группу Allianz). 

Эксперты компании прогнозируют, что ВВП США вырастет на 5,3% в 2021 году и на 
3,8% в 2022 году. По их мнению, масштабные инвестиции в рамках плана Байдена 
"Восстановим лучше, чем было" позволят отсрочить неизбежное сокращение потенциала 
роста американской экономики. В результате в период до 2030 года он будет превышать 
1,8%, в то время как без этого плана потенциал роста составил бы всего 1,4%. В 2020 году и 
в начале 2021 года уже были реализованы первые меры стимулирования экономики 
общим объемом $5 трлн. Аналитики Euler Hermes ожидают, что дополнительные 
госрасходы в США в 2021 году превысят $1,1 трлн. В результате, по основному сценарию 
прогноза, ВВП США вырастет на 5,3% в 2021 году, а затем на 3,8% в 2022 году. В ближайшие 
недели может быть объявлено об еще одном пакете мер, нацеленном на поддержку 
образования и здравоохранения, его объем может составить $1-2 трлн. Если Байдену 
удастся добиться принятия и этого пакета мер, то прирост ВВП США может достичь 6,5% в 
текущем году и 4,5% в следующем году. В данный момент эксперты Euler Hermes ожидают, 
что размер пакета стимулирующих мер будет урезан в ходе жестких переговоров (в том 
числе даже с умеренными представителями Демократической партии) по вопросу об 
увеличении налогов на самые богатые домохозяйства и богатейшие корпорации для 
финансирования более высоких государственных расходов. Поэтому этот дополнительный 
пакет мер пока не включен в основной сценарий прогноза, отмечается в сообщении 
страховщика. Эксперты Euler Hermes отмечают, что потенциал роста ВВП США 
определяется ежегодным ростом производительности (положительный коэффициент), 
активного населения (положительный коэффициент), долей импорта в общей добавленной 
стоимости (отрицательный коэффициент) и уровнем долга в процентах от ВВП 
(отрицательный коэффициент). Помимо этого, значительное положительное влияние на 
темпы роста окажет крупная инфраструктурная программа. При разработке сценариев 
прогноза был также сделан ряд допущений, в частности, о постепенном увеличении доли 
импорта в общей добавленной стоимости в США с 14% в четвертом квартале 2020 года до 
16% к 2030 году. Экономисты компании считают, что в США в ближайшее десятилетие 
потребности в инфраструктурных инвестициях в модернизацию автодорог будут 
составлять $395 млрд, железных дорог - $866 млрд, в электроснабжение - $304 млрд, в 
интернет - $81 млрд, в мобильную связь - $47 млрд. В процентах к ВВП потребности США в 
инвестициях в инфраструктуру на 1,4 процентного пункта выше, чем в Евросоюзе (где 
такая потребность составляет 5,4% ВВП), на 2,6 п.п. выше показателя Франции (4,2% ВВП) 
и на 2,9 п.п. выше, чем в Германии (3,9% ВВП). Однако они намного меньше, чем 
потребности Китая (38,9% ВВП). Программа "Восстановим лучше, чем было" могла бы 
создать 21 млн рабочих мест в США к 2030 году, но для этого необходимо обеспечить 
максимальное участие частного сектора, прогнозирует Euler Hermes. Euler Hermes входит в 
число мировых лидеров в области кредитного страхования и управления дебиторской 
задолженностью с долей на международном рынке кредитного страхования 35%, на 
российском - 24%. Euler Hermes регулярно проводит мониторинг рисков компаний, 
обеспечивающих 92% мирового ВВП, покрывает риски объемом 890 млрд евро. 

Читать полностью >>> 
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Экономика Китая показала рекордный рост на фоне  
улучшения ситуации с коронавирусом 

16.04.2021 

Китайская экономика выросла на рекордные 18,3% в первом квартале 
2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП 
оказался самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 г. 

Как сообщило государственное статистическое бюро Китая, ВВП страны в первом 
квартале 2021 года составил 24,93 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов) и превысил 
предыдущий рекорд в 15,3%, зафиксированный в первом квартале 1993 года. В то же время 
показатель оказался ниже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост как 
минимум на 19%. "Это хорошее начало [восстановления] национальной экономики, - 
говорится в докладе государственного статистического бюро Китая. - Но мы должны иметь 
в виду, что эпидемия Covid-19 все еще распространяется по миру, и ситуация осложняется 
высокой неопределенностью и нестабильностью". В январе-марте 2020 года - на пике 
пандемии коронавируса в Китае - ВВП страны упал на 6,8%, поставив антирекорд. Во 
втором квартале 2020 г., после снятия коронавирусных ограничений, китайская экономика 
начала восстанавливаться и росла весь оставшийся год. Так, рост ВВП Китая в четвертом 
квартале прошлого года был всего на 0,6% ниже роста в первом квартале нынешнего. В 
марте объем промышленного производства в Китае повысился на 14,1% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, а розничные продажи выросли на 34,2%. "Показатели по 
месяцам выглядят многообещающе и демонстрируют, что промышленное производство, 
продажи и инвестиции в марте стабильно росли", - говорит глава отдела экономики Азии 
консалтинговой фирмы Oxford Economics Луис Куиджс. Однако некоторые аналитики 
прогнозируют замедление роста в ряде секторов китайской экономики из-за сокращения 
государственной фискальной и денежно-кредитной поддержки. По мнению аналитика 
Economist Intelligence Unit Юэ Су, в ближайшие кварталы темпы роста китайского ВВП 
будут замедляться. "Торговля и промышленное производство в стране, скорее всего, не 
смогут сохранить такие высокие темпы роста из-за отсутствия мер по стимулированию 
национальной экономики", - говорит она. Тем не менее свежие данные свидетельствуют о 
том, что китайская экономика после рекордного спада продолжает набирать обороты. 
Благодаря строгим мерам по сдерживанию коронавируса и оказанию помощи 
предприятиям ВВП страны стабильно демонстрировал рост. И, несмотря на неудачное 
начало 2020 года, Китай стал единственной крупной экономикой, которая по его итогам 
показала рост, хотя и самый слабый за десятилетия (2,3%). Власти Китая рассчитывают, 
что по итогам 2021 года темпы роста экономики страны превысят 6%. 

Читать полностью >>> 
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Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста 

российской экономики 
22.04.2021 

Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономического 
развития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% (после падения на 
3% в кризисном прошлом году), а в 2022 году ускорится до 3,2%. 

Цифры апрельского прогноза (предыдущий датируется сентябрем 2020 года) 
предоставил журналистам источник в Минэкономразвития. Прогноз готовил департамент 
макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития, курируемый 
заместителем министра Полиной Крючковой. Параметры консервативного варианта 
прогноза источник не привел. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вице-премьер 
Дмитрий Григоренко поручил соответствующим федеральным и региональным органам 
власти использовать сценарные условия обновленного прогноза в предстоящем 
бюджетном процессе на 2022 год. Факт получения письма вице-премьера подтвердили в 
пресс-службе Минэкономразвития. Напомним, падение экономики России из-за пандемии 
стало максимальным за 11 лет. Экономика России, столкнувшаяся в 2020 году не только с 
шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на 
нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении, следует из первой 
оценки Росстата. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб. Оценка 
статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и 
российских и международных экономистов. В то же время торможение экономики в 
прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 
7,8%, следует из данных Росстата. 

Читать полностью >>> 
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Економіка єврозони скочується  
в подвійну рецесію 

30.04.2021 

На початку року економіка єврозони занурилася в подвійну рецесію, 
оскільки суворі протиепідемічні по всьому регіону не дозволяли багатьом 
підприємствам відкритися, а споживачі побоювалися витрачати гроші. 

Як повідомляє Bloomberg, в І кварталі валовий внутрішній продукт (ВВП) зони євро з 
урахуванням сезонних коливань знизився на 0,6%, а в Європейському союзі в цілому – на 
0,4% в порівнянні з попереднім періодом. Про це говорять дані Євростату, опубліковані в 
п'ятницю. Це другий квартал поспіль зниження після того, як в кінці 2020 року, єврозона 
повідомила про скорочення економіки на 0,7%, а ЄС – на 0,5%. Для порівняння: зростання 
економіки США в перші три місяці року прискорилося. Згідно з попередніми даними 
Міністерства торгівлі, ВВП США збільшився на 6,4% в річному вираженні після росту на 
4,3% в IV кварталі минулого року. Агентство зазначає, що спільний фонд відновлення ЄС 
повинен дати потужний поштовх висхідної тенденції, але очікується, що її кошти не 
надійдуть в економіку до літа. Європейська комісія повинна спочатку затвердити плани 
національних витрат, а державам-членам все ще необхідно ратифікувати механізм 
залучення 800 млрд євро ($969 млрд) для фінансування планів. Спад в єврозоні в I кварталі 
підтверджує очікування того, що економіка не повернеться на докризовий рівень до 
середини 2022 року, на цілий рік пізніше, ніж в США. Економіка Португалії скоротилася на 
3,3% в І кварталі після того, як країна зіткнулася з одним з найсильніших спалахів 
коронавірусу у світі в січні, що змусило уряд вжити суворих заходів стримування. Падіння 
було більш ніж удвічі більш різким, ніж прогнозували економісти. Німецька економіка, 
найбільша в регіоні, скоротилася більше, ніж очікували економісти. На початку року 
приватне споживання впало, тоді як експорт підтримав виробництво. Країна знаходиться в 
умовах суворої ізоляції, яка посилює навантаження на економіку. Безробіття несподівано 
виросло у квітні, а бізнес-очікування впали, при цьому стійкий досі виробничий сектор 
також постраждав через загострення проблем з поставками. Зниження виробництва в Італії 
свідчить про те, що країна впала в подвійну рецесію. Країна поступається тільки 
Великобританії за кількістю смертей від пандемії в Європі. Рівень безробіття в Італії впав 
до 10,1% в березні з 10,2% в лютому. Нагадаємо:ділова активність в єврозоні збільшилася у 
квітні, що забезпечило деяку позитивну динаміку у ІІ кварталі. Індекс ділової активності 
(PMI)від IHS Markit для єврозони, який враховує активність як у виробництві, так і у сфері 
послуг, становив 53,7 у квітні проти 53,2 в березні. 
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