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Днями в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів. Я футболу не дивлюся,
тому оцінював не гру команд, а роботу тих, хто стежив за безпекою цього гігантського заходу: поліції, Національної гвардії, СБУ. Десятки тисяч уболівальників,
сотні авіарейсів і майже цілком пішохідний центр Києва – фантастичний масштаб. Очевидно, що Україна впоралася. В країні, де чотири роки тому відбулася
революція і де триває воєнний конфлікт, ніхто не посилався на кадровий голод,
відсутність коаліції, на вади законів чи вибори. Просто все потрібно було зробити
добре – і це було зроблено. Така мобілізація демонструє, як Україна може діяти
в складних умовах.
Шкода, що коли мобілізуючий чинник зникає, ми спостерігаємо зовсім іншу картину. В цьому випуску TRUMAN Report наші співрозмовники говорять про перспективи України, про те, як багато досягнуто за останні чотири роки, й про те, як
просто це втратити, коли до виборів залишається менш ніж рік.
Основне занепокоєння – передвиборчий популізм і тривалий виборчий цикл.
Спочатку на нас чекають президентські вибори, відтак – парламентські й лише
потім ми побачимо працездатний уряд. Очевидно, адміністрація не готова до
непопулярних кроків перед виборами, тому вже зараз пригальмовує реформи.
А цикл триватиме щонайменше півтора року. Україна не може собі дозволити
такої перерви.
Найбільше розчарування – перебіг приватизації та непривабливість країни для
інвесторів. Непрозорі правила гри, недієздатна судова система і небажання
держави розлучатися з головними активами відбивають в інвесторів бажання
заходити на ринок.
На цьому тлі основна надія – український бізнес, що зумів перебудуватися й
вижити в складних умовах. Саме українські бізнесмени – той клас, заради якого відбуваються найважливіші реформи. Для них Нацбанк очистив і запустив
ринок кредитування. У них хоче інвестувати ЄБРР. З ними хочуть працювати інвестори. Це ті активні, вимогливі громадяни, яким не байдуже, на що йдуть їхні
податки і як захищені їхні активи. Зрештою, саме вони змінюють правила гри.
І Україну.
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ФIНАНСИ
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ – НА МІНІМУМ

Фінансовий сектор потребує подальших реформ задля створення сприятливого середовища для іноземного капіталу.
Міцну базу вже закладено: реформа фіскальної служби, митних процедур, трирічна бюджетна декларація – все це дає змогу інвестору входити в значно прозорішу фінансову систему. Успішний вихід на ринки
зовнішніх позик та присутність в країні знакових інвесторів, як от ЄБРР, дають міжнародному бізнесу
сигнал: Україна має пропозиції, що роблять її конкурентною на ринку міжнародного капіталу.
Міжнародні фінансові організації віддають належне нашим здобуткам останніх років. Проте й далі наполягають: без забезпечення захисту права власності, створення антикорупційного суду, реформи газового
сектору й утримання високого темпу запровадження реформ кількарічні зусилля легко звести нанівець.
Банківська криза позаду. Частка «поганих кредитів» ще є досить високою, однак покриття резервами
становить високих 84% і позитивна динаміка в реструктуризації проблемної заборгованості – очевидна.
Набув чинності Закон України «Про приватизацію». За приватизаційним процесом, що тривалий час вважали успішно проваленим, відчутні зрушення. Експерти оцінюють їх неоднозначно: від назв профанацією,
що не забезпечує зрозумілих правил роздержавлення, до засвідчення прогресу, що дасть змогу приватизувати згідно з найкращими світовими практиками. Стримувальних чинників успішної приватизації кілька
– приватні інтереси, відсутність гарантій незалежності радників, передвиборчий фактор, брак політичної
волі. Спікери TRUMAN Report застерігають й від повторення помилок 1990-х, коли швидка приватизація
лише закріпила наявні олігархічні інтереси. Втім, усі сходяться на думці: приватизація вкрай потрібна,
стримувати її вже не на часі. В разі відкритого, прозорого конкурсу за українські активи точитиметься
неабияка боротьба найбільших світових гравців.
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МИ ПОВНІСТЮ ІНТЕГРОВАНІ
В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК,
МІНІСТР ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФІНАНСОВИЙ КЛІМАТ ТЕПЛІШАЄ

За останній рік командою Міністерства зроблено декілька революційних кроків.
Перше – запроваджено механізмів відшкодування ПДВ. Чому
це впливає на бізнес-клімат? Тому що йдеться про гроші, які належать бізнесу. У цій сфері довгий час панувала корупція, на жаль, і
після Революції Гідності. Тому ми підійшли до вирішення проблеми
рішуче і виважено: розробили систему, яка поставила цьому крапку.
Зараз ПДВ експортеру повертається вчасно, в автоматичному режимі, без можливості для корупції.
Друге – за рік поступово ліквідовано податкову міліцію, зараз ми
ініціюємо створення нової служби – фінансових розслідувань. Мені
вдалося знайти правильні аргументи в парламенті та відстояти невідновлення податкової міліції. Депутати дослухалися, та це було непросто.
Третє – ми запустили реформу Державної фіскальної служби.
Вона стосується, передусім, і зміни внутрішніх процесів: люди без
правильної мотивації, що мають підхід «бізнес завжди винний»
мають звільнити свої місця для тих, хто працюватиме в інтересах
держави. Тільки через розвиток економіки ми отримаємо більше
надходжень до бюджету, не витискуванням по максимуму з того,
що зараз є.
Четверте – ми зробили першу повноцінну трирічну бюджетну
декларацію. Чому це важливо? Інвестори бачать, куди рухається
країна у щонайменше трирічній перспективі. Які реформи заплановано, чого плануємо досягнути. І вони знають, що на цій декларації
побудований бюджет. Ми привчаємо всіх, що це – нова реальність, і
так буде й надалі. Тут не може бути кроку назад.
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П’яте – здійснено реформи у системі митниці. Це, зокрема,
створення єдиного вікна, що дозволить компаніям оптимізувати
проходження митного контролю. Тепер дії усіх інституцій – митної
служби, продовольчої безпеки, прикордонників – скориговані, і працюють через один IT-продукт. Це означає, що суб’єктивні рішення
більше не мають сили, – працює алгоритм. А це завжди краще, позаяк дозволяє зробити перетин кордону швидким і прогнозованим.
Шосте –оформлено декілька кредитів від Європейського інвестиційного банку, що дозволяє залучати дешевший ресурс на розвиток малого і середнього бізнесу. Є й окрема програма для агросектору. Над цим Мінфін працював у співпраці з державними банками.
Сьоме – хочу зазначити й те, що у вересні ми зробили розміщення єврооблігацій на загальну суму в 3 мільярди доларів. Країна, яка у 2014-15 роках була в активній фазі війни, у 2017-му змогла
повернутися на ринки зовнішніх запозичень. Ця успішна транзакція
означає, що ми маємо довіру інвесторів. Як до команди, що готувалась до розміщення, так і до влади, яка зробила таку кількість
реформ у непростій ситуації.

УКРАЇНА НА РИНКУ КАПІТАЛУ
Не потрібно вмовляти інвестора заходити в Україну. Варто просто
розказувати, що насправді відбувається. Бо є певна часова затримка між власне змінами і тим, як їх відчувають у публічній сфері.
Тому, просто розповівши про зроблене, можна очікувати на позитивну реакцію.
Ми завжди використовуємо фразу «За останні чотири роки було
зроблено більше, ніж за усі часи незалежності». Бо це – факт. Не-

ФІНАНСИ

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Ринок ще не є вільним. Очищення банківської системи було пріоритетом, і це зроблено. Останнім кроком стала націоналізація Приватбанку, в якій Міністерство фінансів відіграло важливу роль. Але нам
потрібно вирішити проблему «поганих кредитів», очистити портфелі
банків і повернутися до кредитування. Бо без цього економіка не
може нормально функціонувати. Це перше обмеження.
Друге обмеження, що знімається крок за кроком, – на виведення
капіталу з України. Коли у 2015-му році золотовалютні резерви впали до історичного мінімуму, було прийнято рішення обмежити вивід
капіталу (і ця вимога також була в умовах МВФ). Зараз ми підняли
золотовалютні резерви майже до 19 мільярдів, і це вже комфортний
рівень.
Тимофій Милованов
Почесний президент Київської школи
економіки
Багато залежить від довіри до уряду та від
розуміння інвесторами майбутньої політичної ситуації. Якщо пануватимуть очікування,
що уряд проводитиме популістичні дії, а не
структурні реформи, то, незалежно від реальної ситуації, – ніхто сюди заходити не
буде.

Йоста Люнгман
Постійний представник МВФ в Україні

REPORT

Ми очікуємо, що Уряд повинен виконувати
взяті на себе зобов’язання. Так, були затримки: реформи складні, їх не зробиш під
копірку. Але якщо ми дійсно хочемо побачити незворотні зміни в українській економіці
– стабілізацію, повернення до зростання –
реформи абсолютно необхідні, вони повинні
відбутися. В Уряді є люди, які розуміють, що
це потрібно зробити. Я сподіваюся, що вони
вийдуть переможцями.
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зважаючи на війну, економічну агресію Росії та складність політичних процесів, ми можемо рухатись успішно.
Раніше інвестори вірили в якусь історію, думали: колись Україна
реалізує свій потенціал і ми зможемо на цьому заробити. А зараз
ми його реалізовуємо. Тож інвесторам саме час входити, створювати конкуренцію. Далі вже не треба буде нікого вмовляти, вони самі
реагуватимуть.
Зараз у світі йде конкуренція за інвестиції. Вона завжди була.
Сьогодні Україна має певні унікальні пропозиції: є цікаві інструменти
щодо облігацій; сподіваюсь, що після запуску земельної реформи
з’явиться нова пропозиція – земля; енергоефективність – теж унікальна пропозиція в Україні з ємністю ринку близько у 40 мільярдів
доларів. Ми створили інструменти, які дозволять інвесторам приходити і заробляти.

є такі відчуття, наче Фонд змушує всіх щось робити: видає нам
кредити, щоб загнати у ярмо. Якщо ж дивитися глобально, роль
МВФ – зробити так, щоб світ розвивався рівномірно, без дисбалансів. Бо це призводить до воєн, конфліктів. Врешті решт, це –
несправедливо.
Користуючись тим, що Україна все ж таки ще закрита країна,
нам розповідають байки про «ворога» – МВФ, капіталістів, змову…
Але Україна більше не Радянський Союз. Ми повністю інтегровані
в міжнародну економіку, тому маємо розуміти тренди і бути конкурентоздатними.
У нас довірливі відносини з МВФ, американськими партнерами,
Євросоюзом. Я завжди відкритий. Чесність. Правда. Довіра. Ось основні аргументи в перемовинах з МВФ.
Після успішного розміщення євробондів в планах є вийти на ринки вільного капіталу й цього року. Але це апріорі не може бути альтернативою траншу МВФ: його гроші йдуть на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку, а гроші від розміщення єврооблігацій
ідуть на фінансування бюджету. Цього року ми забюджетували 2
мільярди доларів від розміщення єврооблігацій. Тому це не заміщення. Але взаємопов’язано. Інвестори ж теж слідкують за перемовинами з МВФ, оцінюючи перспективи.
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Для інвесторів важливо, вкладаючи гроші, мати можливість у
будь-який момент їх забрати. Так працює весь світ. Тому це обмеження найближчим часом буде знятим остаточно. Зокрема, після
реалізації Плану BEPS. В його рамках цьогоріч ми маємо реалізувати мінімальний пакет для того, щоб зароблені в Україні гроші зберігалися і оподатковувалися тут, слугували розвитку нашої держави.
Ми провели переговори з деякими країнами щодо змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Це – Великобританія,
Люксембург, Кіпр, Нідерланди, Бельгія. Також підписали FATCA –
важливий документ, який стільки років не могли підписати. Отже,
рухаємося.

МІЖ ВИМОГАМИ МВФ І ВНУТРІШНЬОУКРАЇНСЬКИМ ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

Фактичний результат останньої поїздки до Вашингтону – ми
зафіксували позицію. Ключові вимоги МВФ – створення антикорупційного суду і вирішення проблеми з тарифами, зокрема,
реформи газового сектору. Після Вашингтону я був у Європарламенті, в ООН: питання антикорупційного суду порушується
всюди – і як вимога МВФ, і як питання зовнішньої репутації
держави.
Зараз нам досить складно працювати в умовах між вимогами
МВФ і внутрішньоукраїнським порядком денним, орієнтованим
на вибори і очевидне сповільнення реформ. Проте важливо мати
глобальну перспективу, розуміти, куди рухається світ. В Україні
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БАНКАМ ЧАС ЗНОВУ
РОЗПОЧАТИ КРЕДИТУВАННЯ

ФРАНСІС МАЛІЖ,
КЕРУЮЧИЙ ДИРЕКТОР ЄБРР В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ І КАВКАЗУ
У планах ЄБРР для України на 2018
рік – десятки інвестиційних проектів, надання дешевших кредитів для
малого і середнього бізнесу спільно
з Райффайзен Банк Аваль тощо. Які
пріоритети є основними для Банку
цього року?
ЄБРР реалізує в Україні 25-30 проектів на
рік, вартістю від кількох до сотень мільйонів
доларів. Вони охоплюють інфраструктуру,
промисловість, агробізнес та фінансові установи. Нашою стратегічною метою, не лише
на 2018-ий, є трансформація України в розвинену ринкову економіку. Чому? Бо ринкова
економіка дає країні можливості, добробут,
продуктивність і процвітання. Ми працюємо
в державному секторі, бо саме він забезпечує процвітання приватному сектору.
Приватний сектор створює більшу частину вартості в розвиненій економіці. Проте
для його роботи має добре працювати й
державний. Ви можете виробляти автомобілі, але якщо люди не можуть ними керувати
через жахливий стан доріг, вам не вдасться
продати бажаної кількості, чи не так?
Ми вважаємо, що Україна має величезний потенціал, але потребує інвестицій як у
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приватний, так і в державний сектори. Вкладаючи кошти в державний, ми намагаємося
залучати в нього й нові механізми фінансування, бо можливості самого бюджету
обмежені.
З-поміж конкретних завдань 2018 року
– ухвалення закону про концесію, який
вже пройшов перше читання у Верховній
Раді. ЄБРР надавав технічну допомогу
Міністерствам економіки та інфраструктури під час укладання законопроекту.
Розпочати проекти можна буде одразу
після ухвалення закону. І це добре, адже
тоді гроші з приватного сектору спрямо-

«

вуватимуть на проекти портів, доріг, аеропортів. Зникне потреба витрачати на
це бюджетні кошти. Якщо потрібно відремонтувати порт, можна зробити дві речі:
піти до Міністерства фінансів і попросити
грошей. Проте основна робота Міністерства – казати «ні» задля збереження бюджетних коштів. Або можна звернутися
до приватного сектору і знайти зацікавлених інвесторів, що вірять в економічний
потенціал. Вони є, потрібно лише забезпечити їм законодавче поле для інвестицій.
Саме так працює концесійне законодавство для інфраструктури.

Не треба чекати,
доки банк стане ідеальним.
Він має бути достатньо хорошим

»

Ми потребуємо загального поліпшення
бізнес-середовища. Це означає менше бюрократії та корупції в судах, більше захисту
прав власності. Саме тому антикорупційний
суд є таким важливим.

ПриватБанк та Ощадбанк. Чи бачить
ЄБРР ознаки повного відновлення
української банківської системи найближчим часом?
Якщо припустити, що країна й далі рухатиметься з МВФ, шляхом грамотного економічного правління, я не бачу попереду
банківської кризи. Вона минула й банкам час
знову розпочати кредитування. Чимало фінустанов справді потребують нового капіта-

Банку, він пройшов через дуже складний
період і втратив майже увесь корпоративний
кредитний портфель, тож потребує відновлення балансу і встановлення надійної кредитної діяльності. Відтак він буде готовим
до приватизації. У випадку з ПриватБанком,
на мою думку, це триватиме близько трьох
років. Я б не очікував його приватизації до
2021-го. Швидші прогнози щодо Ощадбанку.
Річ у тім, що вам не треба чекати, доки банк
стане ідеальним. Він має бути достатньо
хорошим. Встановлення ефективного корпоративного управління – порівняно дешевий
спосіб цього досягти.

лу. Нині ми вже є акціонерами УкрСиббанку
та Райффайзен Банку й можемо стати акціонерами ще кількох, можливо, навіть державних. Частина нашої роботи – доприватизаційна підтримка держпідприємств. Як ми
це робимо? Серед варіантів – взяти меншу
частку, скажімо 10-20%, і надалі працювати
з керівництвом для покращення управління
ризиками та корпоративного управління.
Згодом, за декілька років, ми допомагаємо
організувати процес прозорої приватизації:
продати банк на ринку чи знайти стратегічного партнера. Усе це, звісно, обговорюємо
з Урядом.

Яке, на вашу думку, головне досягнення України у фінансовому секторі
за останні півроку?
Призначення Голови Національного банку
України.

Борг ПриватБанку НБУ по кредитах
рефінансування перевищує 10 мільярдів гривень. Чи повернуться ці
гроші? Як ЄБРР працює з проблемною
заборгованістю?
Ми справді працюємо з проблемними кредитами, але нам потрібні відповідні закони. Якщо кредит є безнадійним, потрібно
розуміти причину. Може, це шахрайство
і гроші втрачено. Щось схоже сталося з
ПриватБанком. Та інколи позика є неефективною просто тому, що бізнес намагається
вижити, тоді він потребує реструктуризації і
трохи більше часу. Можливо, позику брали
терміном на 5 років, але, насправді, потребують 7 років для її виплати. Можливо, їм
треба продати якісь активи. Однак важливо
розуміти природу негараздів. Інколи краще
знову провести перемовини, аніж тиснути
на позичальника. Є хибне поняття: якщо
ви не переглянули кредиту, то не втратили
грошей. Часом найкращим способом повернути більшість коштів є перегляд позики. Це

TRUMAN

У попередньому TRUMAN Report було
посилання на ваш коментар щодо сповільнення реформ в Україні з наближенням виборів. Яка нині тенденція?

важливо лишатися державними. Приміром,
для експортно-імпортних. На мою думку,
питання «коли банки будуть готові до приватизації» означає «коли вони стануть привабливими». Я вважаю, український державний
Укргазбанк певною мірою готовий до виходу на ринок, як і Ощадбанк. Питання щодо
Укрексімбанку залишається відкритим, бо
він відіграє провідну роль в експорті і прив’язаний до оборонної індустрії. Щодо Приват
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Політичний порядок денний є завжди важливим. Щойно ви чогось досягли, з’являється загроза самозаспокоєння. Впродовж
декількох драматичних років Україна не
мала доступу до ринків капіталу. Потім становище покращилося достатньо, щоб знову
отримати цей доступ. Я хочу сказати, що
самозаспокоєння наразі не на часі. Нині потрібно набирати темп. Україна може рухатися вперед і швидше. Є очевидні досягнення:
закон про приватизацію, вдосконалення корпоративного управління НАК «Нафтогаз»,
законодавство пенсійної реформи. Проте в
інших царинах, відверто кажучи, не видно
пожвавлення. Я не беру участі в українській
політиці, але розумію імперативи. Важливо
орієнтуватися на тривалу перспективу й ухвалювати корисні для країни рішення. Українці розуміють це.
Нині частка державних банків в Україні безпрецедентно велика й перевищує 50%. Скільки часу забере оптимізація бізнес-моделі державних
банків для їхньої підготовки до приватизації?
Це складне питання, адже бізнес-модель не
оптимізується для приватизації. Щодо державних банків, часто є спокуса використати
їх для локальних проектів за підтримки місцевих політиків або для стратегічних проектів, які підтримує держава. Насправді банківська справа – це бізнес. Щоб банк працював,
бізнесові рішення мають ґрунтуватися на
основі ризиків та вигод. Це єдиний шлях для
якісної роботи банківської індустрії. Тож очевидно: перебування більшої частки в приватних руках є кращим. Проте для деяких банків

Ви високо оцінили роботу Нацбанку в
останні непрості роки. Наскільки послідовною ви очікуєте політику НБУ
після призначення Якова Смолія?
Сподіваюся, вона буде дуже послідовною. Я
не маю на увазі, що вони сліпо продовжуватимуть лінію попередників. Проте, на мою
думку, Національний банк на правильному
шляху з точки зору очищення банківського
сектору, проведення монетарної політики.
Це визнають усі. Нині маємо затвердженого
Радою очільника. Це непроста робота, але,
сподіваюся, він продовжуватиме рухатися в
тому ж напрямку.
За певних умов ЄБРР може розглянути можливість залучення капіталу в
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дасть змогу позичальнику перезапустити
бізнес.
У випадку з ПриватБанком – його мали
націоналізувати. Були істотні комерційні
збитки, кредитування пов’язаних сторін
тощо. Але очевидно: повернення грошей
вкладників буде тривалим.
У розділі ЕНЕРГЕТИКА TRUMAN Report
ми робимо акцент на видобуванні
газу. Для досягнення стратегічної
мети – енергетичної незалежності –
Україні потрібні технології та інвестиції. ЄБРР співпрацює з НАК «Нафтогаз» для реформування компанії. Чи
сприятиме це збільшенню залучення
інвестицій у газовидобування?
Ми підтримуємо реформи, які спрямовано
на створення прозорого газового ринку в
Україні. Щоб він працював добре, транзит
газу має бути незалежним. Це називають
анбандлінгом. Анбандлінг фактично означає, в контексті директив ЄС Третього енергопакету, відокремлення транзиту. Видобування, виробництво чи дистрибуцію мають
здійснювати окремі підприємства.
Як Україні досягти енергетичної незалежності? Насамперед, ви маєте виробляти
більше газу або зменшити його споживання.
Україна є однією з найбільш неефективних
енергетичних економік у Європі. Йдеться
не лише про збільшення газовидобутку з
земних надр. А ще й про ефективну систему центрального опалення. Компанія, що
постачає тепло, може скоротити енерговитрати до 60% після модернізації своєї мережі з генерації і розподілу тепла містом.
Енергоефективність має важливе значення.
Споживачам це може бути цікаво з огляду
на те, що саме вони є платниками послуг.
Їхньою основною метою для інвестицій в
енергоефективні рішення має бути бажання
платити менше.
Крім того, якщо ваша ціна регульована,
а не ринкова, під час виробництва і продажу газу на внутрішньому ринку інвестори не
виявлятимуть значного зацікавлення. Така
бізнес-модель не є сталою. Прямі іноземні
інвестиції потрібні цьому сектору, щоб з’явилися інновації, технології, ноу-хау і капітал.
Ви перебуваєте в робочій групі з приватизації, яку очолює міністр Саєнко.
Наскільки систематичною є робота
Уряду з запуску великої та малої приватизації?
Процес приватизації фактично був провалений.
Попри це, нині є певний прогрес. По-перше, маємо ухвалений і підписаний Президентом закон про приватизацію. Він дозволяє Україні здійснювати приватизацію згідно
з найкращими практиками. Активи більш не
мають оцінювати за пострадянськими принципами, які дуже відрізняються від того, що
шукають інвестори. Тепер можна використовувати англійське законодавство для укла-

8

дання приватизаційних контрактів. Процес
став прозорішим. Для успіху потрібна прозорість активів, які ви хочете приватизувати.
Кожна компанія має труднощі, і краще бути
відвертими одразу, аніж інвестор дізнається про них на стадії суду. Несподіванки в
таких випадках завжди погані. Також вам
потрібні прозорі покупці і прозорий процес.
Оцінка компанії для приватизації – величезна робота для інвесторів, тож вони хочуть
знати, що не марнують часу. Вони залюбки
змагаються, але прагнуть знати, що гра є
чесною і рівноправною.
По-друге, вам потрібно вдосконалити
процес ухвалення рішень. З новою консультативною групою з приватизації він вже
покращився. Час рухатися. Складається перелік підприємств, що підлягають приватизації. У робочій групі відбуваються дискусії.
Сподіваюся на гарні результати, адже це
буде головним досягненням для України.

Щодо зростання інвестицій в країну, приватизація (якщо вона працює належним чином)
є чудовим інструментом для повернення
України на мапу для інвесторів.
Як Україні запевнити ЄБРР, що підтримувані ним зміни будуть успішними?
Ми намагаємося знайти рішення, які адаптовано до України. На мою думку, українці
мають вражаючий талант і підприємницький
дух. Питання в тім, щоб вивільнити його й
дати людям відчути: їхні зусилля щодо запуску бізнесу не є марними. Щоб досягти
успіху, треба тяжко працювати. Люди повинні знати, що завдяки тяжкій праці вони насолоджуватимуться її плодами. Саме в цьому
ми намагаємося допомогти: покращити бізнес-середовище. Не лише для самих підприємців, а й для створених ними робочих місць
та країни загалом.

.
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ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ
КРИТИЧНО – УХВАЛИТИ ЗАКОНИ
КАТЕРИНА РОЖКОВА,
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Якою є зафіксована НБУ загальна
сума проблемних кредитів і які способи їхньої реструктуризації?
Загальний обсяг NPL (прим. – «nonperforming loan», проблемний кредит) становить близько 54%. На показник істотно
впливають високі рівні NPL у структурі
кредитного портфелю ПриватБанку та російських фінустанов. При цьому зауважу:
приватні українські банки, в тім числі з
іноземним капіталом, вийшли на рівень
30% NPL і ми бачимо позитивну динаміку
в реструктуризації проблемних кредитів.
Ще варто сказати, що NPL зарезервовані й
рівень покриття резервами становить 84%.
Це добре.
Чи відчутно відрізняється відсоток
проблемної заборгованості залежно
від типу банків, форми власності?
Звісно. Розглядати банківську систему загалом – неправильно. Вона чітко сегментована і кожен із сегментів має свої нюанси.
Перший окремий сегмент – ПриватБанк.
Тут майже увесь корпоративний кредитний
портфель – один великий NPL. Його рівень
– 86%. І це не класичний NPL, він не підлягає стандартним підходам до роботи з про-

блемними боргами: Приват працює з ним у
Лондонському суді, подав позови проти
PwC, колишніх власників. Нині Приват потроху кредитує фізосіб, малий бізнес. Статистично частка проблемних кредитів зменшуватиметься, але їхній обсяг не зміниться
до цілковитого відновлення.
Іншим сегментом є російські банки. В
них NPL на рівні 71,5%. Це теж досить високий показник. Проблема – в статусі цих
фінустанов: належать країні-агресору. Вони
мали позичальників у Криму та в зоні АТО.
А та їхня частина, що живе за межами цих
територій, користується моментом: патріоти банкам країни-агресора не платять. Та

«

ці позичальники забувають, що їх прокредитовано коштом українських вкладників.
Позаяк нині статус російських банків невизначений, бо вони не мають тут потенціалу
через геополітичну ситуацію, їм складно
знайти покупців. Ситуація затяглася, борги
не обслуговуються. З позитиву – продано
VS Bank, від БМ Банку вже є рішення щодо
самоліквідації. Наступний на черзі – ВТБ
Банк. Залишаються PIB та Сбербанк Росії:
можливість згорнутися під контролем НБУ
та Фонду гарантування вкладів вони мають,
але не продатися – не бачимо покупця.
Наступна група – інші фінустанови з іноземним чи українським капіталом. Середній

За кредитним портфелем
державних банків легко простежується
передача влади в країні

»
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рівень NPL у них – 30%. Причому основна
вага NPL зосереджена в банках з українським капіталом, які не визнали проблемних
кредитів ще в 2008-му (так зробили банки з
іноземним капіталом – Aval, BNP Paribas, ОТР
Банк) і, відповідно, не реструктуризували їх.
Як українські банки тепер виходять з
цієї ситуації?
Точкові процеси реструктуризації відбуваються. Але чимало банків, щоб прибрати з
балансу погані кредити і не докапіталізовуватися, звертають стягнення на заставу
і забирають цю заставу собі на баланс. Це
насторожує. Ризик перший – у переоцінці
активів. Другий – банки замість бути кредитними установами перетворюються на
компанії з управління активами. А активи
не платять відсотків і не дають грошового
потоку, тож ситуація може спричинити втрату ліквідності й капіталу. Тому НБУ вимагає
від банків надання маркетингового плану
продажу цих активів і переконує, що навіть
дисконтна реструктуризація – інколи краще,
ніж взяття на баланс.
А яка ситуація з рештою державних
банків, окрім Привату?
Безумовно, Приват був великим ударом по
бюджету. Але, повірте, Ощад – не менша
проблема. Лише наприкінці минулого року
ми погодили додатковий капітал в 5,75 млрд
через погіршення якості портфеля.
Єдиний у хорошій позиції – Укргазбанк.
Решта мають високий рівень NPL і за їхнім
кредитним портфелем легко простежується
передача влади в країні, які бізнес-групи
кредитувалися. Проблеми дві. Перша – ТОП20 позичальників формують більш ніж половину всіх NPL. Зазвичай, якщо в них є кредит
в Ощаді, то є і в Ексім. Кілька кредитів з різними заставами складно реструктуризувати. Друга – є представники бізнес-груп, що
посідають рядки у Forbes. Вони, крім заяв
про готовність, не вважають за потрібне
обслуговувати борги в держбанках і навіть
розпочинати діалог щодо цього.

«

Яких законів бракує НБУ для роботи з
проблемними кредитами і чи є можливість їх ухвалити ще за нинішнього
складу Верховної Ради?
НБУ має чимало можливостей нормативно
спонукати банки до потреби реструктуризації. Але на їхніх контрагентів ми не маємо жодного впливу. І це проблема. Щоб
її розв’язати, ми спільно з ЄБРР та іншими
консультантами розробили законопроект
про компанії з управління проблемними заборгованостями. Ідея проста: дати змогу
будь-яким потенційним інвесторам створю-

Не процентна ставка
створює проблему
для відновлення кредитування,
а проблема юридичних ризиків

Наскільки суворою буде позиція НБУ в
питанні реструктуризації цих боргів?
Звісно, НБУ має важелі впливу на Ощад та
Ексім: через непогодження їм збільшення
капіталу. У них же є Поліщук, Бахматюк у
портфелі, які не обслуговуються. Будь ла-
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ска, визнайте їхній дефолт і починайте претензійно-позовну роботу. Тисніть на позичальника, як це зробив би комерційний банк.
А коли тиску на позичальника немає, коли ти
кажеш, що перебуваєш із ним у переговорному процесі, і так вже четвертий рік – він
нічого не збирається гасити і ти нічого не
робиш. Водночас просиш у Нацбанку підтвердити Кабміну, що тобі потрібен капітал.
Не підтвердивши капіталу, можна змусити
банки працювати.

»

вати такі компанії і за допомогою них викуповувати проблемні кредити. Або шукати
потенційних покупців. Чи допомагати банкам реструктуризувати ці борги.
Поясню, як це може працювати. Уявіть:
є реальна компанія, що працює на ринку

нафтопродуктів, впливає на економіку, але
постраждала від кризи і має високий рівень
NPL. Якщо банки вирішать довести її до
банкрутства, можуть буквально розірвати
на частини. Проте якщо ця компанія з банками домовиться, то отримає можливість
відновити платоспроможність. Для відновлення платоспроможності їй потрібні обігові
кошти, а вона не може їх отримати... Коло
замкнулося. Саме тут має прийти інша компанія, що готова запропонувати їй інструментарій для відновлення.
ЄБРР чекає на ухвалення відповідного
закону, що уможливить заснування таких
компаній. Це реальний бізнес, що дасть
змогу інвестувати в українську економіку.
Лише цього року вони інвестували до 300
млн євро у створення подібних компаній
в Східній Європі. Але закон завис у надрах
комітету.
Що стає на заваді банкам для повноцінного відновлення кредитування і
як усунути ці перешкоди?
Середня ціна депозитів фізичних осіб у
гривні – 13,6%. Середня ставка прибутковості за кредитами юридичним особам –
16,3%. Ситуація нормальна. Я переконана:
не процентна ставка створює проблему
для відновлення кредитування, а проблема юридичних ризиків, від яких банки намагаються убезпечитися – закладають їх
і у ставку, і в комісію. Але якщо ухвалять
два закони – 6027-Д і 2456-Д, про захист
прав кредиторів і захист прав споживачів
фінансових послуг – банки знизять ризики.
Потребу ухвалення цих законів вважаю критичною.
Ми вже бачимо пожвавлення в банківському секторі – у споживчому кредитуванні, кредитуванні бізнесу. Може, це не
так помітно статистично, в абсолютному
прирості, адже триває списання проблемної заборгованості. Але банки відновлюють
кредитування.

.
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ПАСТКИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

нички і можуть мати напрацьовані хитрі
юридичні моменти. Я запитав знайомих, які
працюють на ринку прямих інвестицій: «Що
ви думаєте про інвестування в українські
активи?» Вони поглянули на мене, мовляв:
«Ні. Ми й не дивимося в цей бік». В Україні
існує дуже високий політичний ризик і надзвичайно високий організаційний та суверенний ризик, з огляду на Крим і Донбас. Це
означає, що треба пропонувати дуже високу
надбавку. Тож якщо просто викинути пакет
активів на ринок, за них не дадуть хорошу
ціну – якщо їх взагалі вдасться продати. А
єдині активи, які вдасться продати, куплять
люди, які володіють інсайдерською інформацією. Таким чином ви закріпите олігархічний інтерес, от і все.
Що би я робив? Замість того, аби залишати все, як є, оскільки довіри до Фонду
держмайна дуже мало, потрібно щось на
кшталт міжнародного тріумвірату чи арбітра якості – МФК, МВФ, Світовий банк, ЄБРР
– які скажуть: «Ми стоїмо за цією конкретною приватизаційною угодою». Ви залучаєте ФДМ у певній ролі, ясна річ, зрештою це
українські активи й українці мають брати
активну участь у процесі. Але тоді приватизаційний процес має здійснюватися структурою, не пов’язаною з ФДМ, а не віддаватися
під контроль ФДМ.
Я думаю, законом правильно передбачено застосовувати дворівневу структуру приватизації – для активів, що перевищують

10 мільйонів доларів, і тих, де сума менша
за 10 млн. Це хороше підтвердження практичного обмеження ринку. Також онлайн-аукціони набагато ефективніше організовувати для менших активів. Маю побоювання
більше щодо управління процесом, аніж
щодо самого процесу. Управління процесом
чинитиме вплив на результат, отже контроль над приватизацією з боку трастової
інституції збільшить рівень довіри: по-перше, української громадськості, що процес
буде справедливим, по-друге, міжнародних
інвесторів, що організація, яка проводить
приватизацію, має достатньо повноважень
на здійснення досудового розслідування
для ґрунтовного вивчення активів, якому
вони зможуть довіряти.
Інше, що, як я вважаю, хотів би бачити в
цьому законі інвестор – для будь-якого виду
приватизації – це убезпечення від майбутніх
претензій. Скажімо, я купую діючу компанію
і раптом з’являється олігарх і каже: «Компанія, яку ти купив, винна 15 млн доларів
за невиконані замовлення». Має бути чітка
процедура комплексної експертизи, коли
вікно для заяв щодо претензій кредиторів
закривається. А після певної дати це припиняється, тоді ви вже не зможете заявляти
про свої претензії. Навіть, якщо ви захотіли
б заявити про претензії, суд їх не розглянув
би. Процес приватизації продовжується, і
вам треба очистити ці підприємства від їх
минулого. Відмова від претензій – єдиний
спосіб, за допомогою якого, я вважаю, український уряд може залучити інвесторів, крім
українців, які вже знають, що відбувається.
Ризик неодноразово демонструвався, і не
лише з Одеським припортовим заводом.
Також необхідно, щоб українська держава
прийняла інвестиції на страхування та діяла
як страховик.
Якщо йдеться про дрібніші активи, я погоджуюсь з урядовим інстинктом, що треба
якомога швидше відновити їх баланс. Якщо
виявиться, що є серйозні претензії, український уряд міг би розпочати незалежний
арбітраж чи щось інше за умови, що цей
процес є чітким і прозорим.
Загалом, погоджуюся з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, особливо,
що стосується більших компаній: найперше
має бути управлінський процес, що відбуватиметься у такому напрямі, як корпоратизація «Укрпошти» і «Нафтогазу». Усі ці
великі компанії – визначені для приватизації чи ні – мають працювати як бізнес, за
правилами орієнтації на ринок. Вони мають працювати на прибуток, мати фахове
управління і надавати якісні послуги громадянам України.

.
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Теоретично приватизація є плюсом, однак,
як кажуть, диявол в деталях. Незначна
частина людей в Україні стверджують,
що державні компанії – це добре і слід їх
зберегти. Втім, маю велике питання щодо
процесу приватизації. Якщо глянути на закон «Про приватизацію», провідною є роль
Фонду державного майна України, однак
довіра громадськості до цієї інституції є
дуже низькою. Ба більше, мала приватизація перебуває у розпорядженні місцевих та
регіональних підрозділів Фонду державного майна, прозорість і довіра до яких є
ще меншою. Торік було 4 чи 5 корупційних
скандалів за участі чиновників Фонду. Тож,
якщо саме ця інституція є центральним елементом приватизації, від початку виникають
величезні проблеми.
Наступна проблема: погляньте на нещодавній досвід України з Одеським припортовим заводом і його проваленою
приватизацією. У вас має бути комплексна
юридична експертиза (due diligence). Я мав
досвід проведення юридичної оцінки комплексних інвестицій, тож усвідомлюю, як
ґрунтовно треба розуміти взаємозв’язок
між позичальниками й акціонерами та рештою зобов’язань. Без прозорості й чіткості
взаємозв’язків та зобов’язань не вдасться
отримати за підприємство найкращу і найвищу ціну.
Цей закон визначає роль радників – гадаю, це №24 в переліку визначень – однак
у ньому не йдеться, що вони мають бути
незалежними. Вони не можуть претендувати на проект, який консультують, але немає
жодних гарантій щодо їх незалежності, відсутні юридичний контроль і обмежена відповідальність за їх дії. Що, коли ваш радник
каже: «Це нас влаштовує!» Ви приватизуєте
підприємство, а потім – «ой, насправді, Коломойський є власником 30% компанії, і ми
цього не знали». Це підірве увесь процес.
Хто його продовжуватиме? Чи повернеться справа до Фонду держмайна? Може, це
провина радника, якщо він отримав солідну
винагороду? Крім того, хто платить раднику? Це кошти з державного бюджету, Фонду
держмайна чи від міжнародних донорів?
Нічого цього у законі не прописано чітко.
Можливо, рішення ухвалюється Фондом
держмайна чи Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, але й тут немає
гарантій.
Наступне питання полягає в тому, яка
пропозиція надходить на ринок приватизованих активів у порівнянні з попитом та
капіталом, що готовий їх поглинути? Деякі
державні підприємства впродовж багатьох
років використовувалися як свинки-скарб-
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ПРОДАЖ ДЕРЖПІДПРИЄМСТВ
СТРИМУЮТЬ ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ
АНДРІЙ БОЙЦУН, РАДНИК З ПИТАНЬ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ, SAGSUR
Для України приватизація – необхідність. Забагато активів у державній власності і це ненормально. Держава розривається як регулятор і як власник. А варто зосередитися на регулюванні сектору,
розробці політики.
Ми приватизуємо не просто, щоб залучити гроші до держбюджету (на 2019 рік заплановано близько 22 млрд грн надходжень
завдяки приватизації, це майже 2,5% загальних надходжень).
Приватизація розв’язує проблему ефективності державних підприємств, що занепадають, гірше платять податки, розраховують на
держсубсидії. Також державні підприємства є найбільшим джерелом корупції, а продаючи їх, ми цього джерела позбуваємося.
Більше того, іноземний інвестор, ймовірно, має ринки збуту в інших
країнах, тобто можна виробляти продукцію в Україні і нарощувати
експорт.
Що сьогодні на порядку денному в процесі приватизації?
Чи є зрушення за останнє півріччя?
Зрушення є. Для конкретних кроків, щоб спрямовувати Фонд держмайна, переформатовано робочу групу. Нею затверджено перелік
великих підприємств до приватизації. Але я вважаю, що згенерувати перелік не складно: вибрати ті, що коштують понад 250 млн грн,
викреслити заборонені до приватизації законом – залишиться не
так багато. Потрібен графік приватизації цих великих підприємств,
принаймні, п’яти пріоритетних. Початок приватизаційного процесу
– це не лише заявити про продаж, а й поставити спеціалізованого
радника, який, вивчивши ситуацію, заявить, що і за скільки можна
продати, окресливши ускладнення і проблеми.
З кого вибирати кандидатів на першочергову приватизацію?
Центренерго, Турбоатом, ОПЗ, ОГХК, Електротяжмаш, Аграрний
фонд, Державна продовольчо-зернова корпорація, Укргазбанк,
Президент-готель. За цими конкретними пріоритетними підприємствами ми стежимо, чи розвиток відбувається за планом. Центренерго радники вже серйозно готують до приватизації. Сподіваюся,
це питання місяця.

«

Держава
розривається як регулятор
і як власник. А варто зосередитися
на розробці політики

»

Якими є топ-три стримувальні чинники приватизації?
Приватні інтереси – номер один. І не лише в Україні. Люди, які заробляють на державних підприємствах, навряд чи легко поступляться
позиціями.
Номер два – ситуативний. В Україні це – очікувані вибори. Будуть
президентські, потім парламентські. Коли ж вибори близько, люди
не схильні до фундаментальних рішень.
Третій чинник – політична воля. Населення не схвалює приватизацію. Від продажу державного активу політик не стає популярнішим.
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Чи може вдалий кейс стати драйвером успішної приватизації?
Так, один успішний продаж дасть позитивне зрушення всьому процесу. Але якщо це буде продаж якомусь «знаковому» інвестору, не
українському олігархові. Продаж свідчить про саму здатність держави і влади продати. Знаковим був продаж Криворіжсталі в 2005му – на конкурентних умовах, цивілізовано, відкрито, у прозорий
спосіб. Але він вже не є прикладом за давністю часу.
Які результати в приватизаційному процесі можна спрогнозувати з високою ймовірністю здійснення до кінця 2018 року?
Перше – старт малої приватизації. Мають продатися кілька дрібних
нікому непотрібних активів, наприклад, з Фонду гарантування вкладів. ProZorro «наторгували» (якщо не помиляюся) на понад 8 млрд
грн за рік, продаючи активи з Фонду гарантування вкладів. Фонд
держмайна продав на 4 млрд грн за 4 роки.
Друге – велика приватизація. Як мінімум, мають розпочатися
підготовчі процеси, як максимум – початися перші торги. Центренерго має реальний шанс продажу цього року. Очікувано, що більше
інтересу буде від країн «третього світу» через міжнародні екологічні
норми.
У світі є вільні гроші для інвестування. Не завжди буде стільки охочих інвестувати, як нині, тож потрібно ловити цей важливий
момент.

.
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10 ДУМОК ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ
ІГОР МАЗЕПА,
CEO CONCORDE CAPITAL

1. Приватизаційний процес в Україні – чиста профанація. Він не виконує головної функції – не надає чесних і зрозумілих правил роздержавлення. А для інвестора принципово важливі прозорі умови
приватизації, зі стартовою ціною $1 на будь-який актив. А далі ... той,
хто запропонує кращу ціну, має забирати актив.
2. Фонд держмайна не приймає стратегічних рішень щодо приватизації тих чи інших об’єктів. Ці рішення приймаються на інших
рівнях.
3. Зміни щодо непрямого бенефіціара, передбачені новим законом
«Про приватизацію», вважаю дуже позитивними. Іноземні банки
зроблять свій процес KYC (прим. – know your client) набагато більш
жорстким і правильним, ніж чиновники. Та навіть це малоймовірно
стане причиною, тригером або хорошим приводом для інвесторів
інвестувати саме в Україну, і потягне за собою мегаінвестиції або
інтерес. Хоча процесуально зробить зручним можливий процес приватизації тим людям, які не хотіли б розкриватися тут.
4. Якщо ми говоримо про великих стратегів, то їм відома власна мотивація заходити сюди. Якщо ж ми говоримо про «портфельників»,
для них, дійсно, роль посередників і банків більш значна.

«

Якщо буде
прозорий конкурс –
сюди прийдуть
найбільші світові гравці

»

5. За великим рахунком, закон «Про приватизацію» взагалі нічого не
додав. Якщо приватизації немає, то ти хоч танцюй навколо мертвого
– його не оживити.
6. Те, що російському капіталу заборонили брати участь в приватизації, просто узаконило вже сформовану практику і настрої російських інвесторів: вони розуміють, що їм тут, м’яко кажучи, не раді,
тому забороняй / не забороняй – їх все одно тут немає.
7. За останній рік істотно зріс інтерес китайських інвесторів до українських активів. Є хороші перспективи, що вони стануть одними з
найбільших інвесторів в нашу країну. Горизонт їх планування є набагато довшим та ширшим, ніж у будь-якого традиційного інвестора в
українську економіку.
8. Команда Нацбанку провела мегаработу для того, щоб інвестори
приходили і нормально себе тут почували. Валерія Гонтарєва залишила після себе зрозумілу і прозору, чисту банківську систему. Зараз там технократи в кооперації з усіма розумними міжнародними
організаціями.
9. Приватним інвесторам важливо орієнтуватися на присутність в
країні знакових інвесторів та їх активність. Таких, як ЄБРР. Сам факт
того, що ЄБРР інвестує мільярди в Україну, для них хороший знак.
А крім грошей він ще й приносить кращі західні практики корпоративного управління, соціальну відповідальність і всі нові позитивні
тенденції, що є в сучасному світі.

.

10. Я переконаний, що якщо буде бажання, зрозумілий, відкритий
і прозорий конкурс, – сюди прийдуть найбільші світові гравці: на
Турбоатом, Електротяжмаш, на Зорю і Центренерго. І не за копійки,
точно. Я думаю, за ці активи буде дуже серйозна конкуренція. І ціна
буде абсолютно ринковою і адекватною.
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ТОП-5
ЗДОБУТКІВ
чинності
»»Набуття
Законом «Про приватизацію»
робота автоматичного
»»Стабільна
реєстру відшкодування ПДВ
»»Призначення
Голови Національного банку України
Урядом оновлених
»»Схвалення
Засад стратегічного реформування
державного банківського сектору

відновлення
»»Початок
кредитування банківською системою
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ЕНЕРГЕТИКА
ГАЗОВИДОБУВАННЯ: РОЗБІГ ПЕРЕД СТРИБКОМ
Україну називають найпривабливішою серед газовидобувних країн Євразійського континенту. При цьому
тут щороку видобувають лише 2% розвіданих запасів, що втричі менше за потенційні можливості. В умовах критичної необхідності здобути енергонезалежність газовидобування заслуговує на особливу увагу.
Галузь потребує технологій та інвестицій. На заваді цьому – непрозорий механізм розподілу нових ділянок, фактичне саботування Держгеонадрами проведення аукціонів по ліцензіях на ці ділянки і відмови
місцевих рад у наданні спецдозволів на їхню розробку. Інвесторам потрібен доступ до геологічної інформації та подальше приведення національного законодавства до сучасних правил ринку.
Водночас з початку року умови роботи в галузі значно покращилися. Ухвалено закон про дерегуляцію,
змінено фіскальний режим для нових свердловин, децентралізовано ренту – 5% залишається в регіонах,
де відбувається видобування. Новації стимулюють місцеві громади охочіше співпрацювати з галуззю,
а інвесторів позбавляють головного стримувального чинника – непередбачуваності.

.

Результати вже є: за підсумками першого кварталу, кількість буріння нових газових свердловин збільшилася майже вдвічі. Зріс інтерес до української енергетичної галузі іноземних інвесторів, особливо китайських. Державні та приватні газовидобувні компанії використовують нові технології, працюють над
збільшенням обсягів геофізичних досліджень та планують наростити видобування в рази.
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ІНВЕСТОРИ ЧЕКАЮТЬ
НА НОВІ ДІЛЯНКИ

РОМАН ОПІМАХ, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
АСОЦІАЦІЇ ГАЗОВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
ЗМІНА УМОВ РОБОТИ В ГАЛУЗІ ВПЛИНЕ
НА РОЗВИТОК ГАЗОВИДОБУВАННЯ

Цьогоріч у вітчизняній газовидобувній галузі відбулися кардинальні
зміни. Перший важливий крок – новий фіскальний режим. Запровадження стимулюючого оподаткування для буріння нових газових
свердловин значно покращило інвестиційну привабливість галузі.
За оцінками міжнародних експертів, Україна посідає найпривабливішу позицію серед видобувних країн на Євразійському континенті. Держава гарантує, що не змінюватиме рентних ставок на нові
свердловини щонайменше 5 років. Мінімізується чинник, який лякав
інвесторів та внутрішніх гравців у минулі роки, – непередбачуваність. Тепер податковий режим стабільний і привабливий.
Також з початку 2018 року почала діяти децентралізація ренти.
Йдеться про відрахування 5% ренти на місця в тих регіонах, де відбувається видобуток. Місцеві громади отримують фінансову мотивацію співпрацювати з галуззю і ми вважаємо, що це сприятиме
виділенню та погодженню облрадами нових ділянок для компаній.
Ще одна революційна зміна, яка стосується базового законодавства, – дерегуляція й істотне покращення дозвільного режиму. Ухвалений в березні цього року закон наближує Україну до провідних міжнародних стандартів дозвільної системи в галузі газовидобутку. Тепер
дозвільну процедуру скорочено щонайменше на 18 місяців, скасовано
понад 15 дозволів, ліквідується 6 ступенів дублюючих погоджень.

СИТУАЦІЯ З ОТРИМАННЯМ СПЕЦДОЗВОЛІВ
НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Для приходу іноземного інвестора потрібні нові ділянки, доступ до
надр. Наразі ситуація в цьому напрямку викликає стурбованість. Зо-
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крема, Полтавська область не надає дозволів вже протягом трьох
років. На 76 відмов – два погодження: невтішна статистика аж ніяк
не на користь надрокористувачів.
Ми віримо, що децентралізація ренти стимулюватиме облради
бути конструктивнішими. Нафта і газ не належать лише полтавчанам, це ресурс загальнодержавного значення. Якщо ситуація
не зміниться, ми апелюватимемо до центральної влади, адже досягнення стратегічної мети – енергонезалежності України – є неможливим без виділення нових площ для розробки. Якщо є бар’єри
та перепони, що гальмують усі важливі реформи, то їх потрібно
усунути.
Залишився єдиний великий бар’єр – проведення відкритих аукціонів та пропозиція нових ділянок. У той час, коли в світі триває
боротьба за залучення інвестицій у газовидобуток і країни щороку
пропонують десятки тисяч квадратних метрів на торгах, в Україні
аукціонів не було вже понад півтора року! На жаль, те, що вони не
відбуваються, – це саботаж певних урядових установ. І водночас
– свідчення політики подвійних стандартів. Нині законодавство
передбачає можливість надання спецдозволів поза аукціоном. Статистика вражає: за останні 18 років 92% всіх площ надано в обхід
відкритих, прозорих торгів! Ми категорично проти непрозорих та
неринкових механізмів, що роблять це можливим.
Очікуємо, що незабаром буде оголошено перший міжнародний
раунд нафтогазових аукціонів. Компанії, що працюють на ринку,
готові запропонувати 50 ділянок загальною площею понад 15 тис
кв км для винесення на торги, щоб у прозорому та відкритому аукціоні на рівних умовах з іноземними інвесторами взяти в ньому
участь.
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ГАЛУЗЬ МАЄ ЗВІТУВАТИ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ

Асоціація газовидобувних компаній підтримує ініціативу прозорості
видобувних галузей (Extractive Industries Transparency Initiative),
що діє в багатьох країнах. Згідно зі стандартом, галузь звітує не
лише перед державою, а й перед громадою про те, скільки податків сплачено, скільки ліцензій має компанія, де здійснюють видобуток і скільки робочих місць створено. Починаючи з 2015 року, всі
компанії Асоціації, а це 8 найбільших газовидобувних підприємств
України, добровільно звітують за міжнародними стандартами прозорості EITI.

ІНВЕСТОР НЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НАОСЛІП

Ми були ініціаторами відкриття державної геологічної інформації.
Зараз це 175 тисяч звітів, переважно ще радянських часів, які складно використовувати. Для зовнішнього світу цієї інформації фактично немає. Інвестору пропонують приходити наосліп.
Ми розуміємо важливість відкриття геологічної інформації в
доступному, комерційно привабливому вигляді. Інвестор має зайти
на сайт і переглянути відомості про первинну геологічну інформацію – сейсміка, кількість свердловин на ділянці, дані про керн тощо.

«

Цього року
очікуємо приріст
газовидобутку на 7%

»

Така інформація має бути як по вакантних, незайнятих ліцензіями
ділянках, так і по наявних ліцензійних площах. Це нормально. Є і
вторинна інформація, вже інтерпретована, коли експерти ще у 70-80
роках ХХ ст. проаналізували первинний матеріал і зробили висновок. Але іноземці не довіряють цим висновкам, їм потрібно заново
робити аналіз.
В індустрію вкладають шалені кошти. Одна свердловина обходиться від 3 до 15 млн доларів. До початку буріння доводиться

виконати чималу роботу і вона буває марною, бо на новій ділянці з
трьох свердловин дві можуть виявитися порожніми. Це величезний
ризик. Тому інвестору потрібні гарантії, щоб вкладати кошти в цей
бізнес.
Нормативний урядовий акт щодо відкриття геологічної інформації готовий вже понад півроку. Ми брали активну участь у його
розробці разом з Міністерством екології та природних ресурсів і
Державною регуляторною службою. Очікуємо, що нарешті в тій редакції, яка влаштує всіх на ринку, його буде винесено на розгляд
уряду, затверджено й оприлюднено. Вірю, що спільну позицію знайдено і ми почули один одного.

ПОЗИТИВНІ ЗРУШЕННЯ
ВПЛИНУТЬ НА ЦИФРИ

Торік нафтогазова галузь заплатила 75 млрд грн податків. Це 10%
від усіх держнадходжень. Якщо ми видобуватимемо не 20,5 млрд
кубів газу, як минулого року, а 27-28 млрд, як заплановано, й наростимо видобуток на 35%, Україна відчує мультиплікативний ефект.
Буде задіяно суміжні галузі: виробництво цементу і труб, сервісні
послуги, промисловість тощо.
Цього року ми очікуємо приріст газовидобутку на 7% (торік було
2,4%). Позитивний процес запущено. Неможливо так, що сьогодні
закон ухвалено, а завтра все ідеально працює. Газовидобувний бізнес передбачає укладання контрактів, проведення тендерів, роботи
з підготовки ділянки та буріння. Все це потребує часу. Галузь довго
чекала на зміни і ми вже бачимо результати від реформ. За підсумками першого кварталу, кількість буріння нових газових свердловин у незалежних газовидобувних підприємств збільшилася майже
вдвічі. Це вплине й на зростання обсягів видобутку.
Сьогодні ми закликаємо Уряд та Президента виступити з публічною ініціативою та запросити міжнародні компанії в Україну, надавши при цьому конкретні пропозиції ділянок для розробки.
Міжнародний капітал готовий інвестувати. Але треба його запевнити, що правила гри прозорі для всіх і будуть незмінними. Компанії зацікавлені в приході нових гравців, бо це міжнародний досвід, нові технології, що дають змогу працювати краще, видобувати
більше й швидше. Нинішні темпи недостатньо задовільні. Україна
щороку видобуває лише 2% розвіданих запасів. У світі цей показник
щонайменше 6%. Завдяки новим технологіям і найсучаснішим методам управління компанії досягають кратного зростання ефективності. Ми оптимістично дивимося в майбутнє.

.
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ЕНЕРГЕТИКА

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ГАЗ,
А НЕ СОЦІАЛІСТИЧНІ СЛОГАНИ

ОЛЬГА БЄЛЬКОВА, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ, ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВР З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ, ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
У квітні депутати Полтавської облради вкотре відмовили
в погодженні видачі нових спецдозволів на два нафтогазові родовища, що їх планувала отримати Укргазвидобування. Таким чином за три роки облрада не погодила
компанії жодного спецдозволу на користування надрами.
Чого бракує на державному рівні, крім політичної волі,
щоб зупинити конфронтацію держкомпанії з держорганами? І скільки внаслідок ситуації втрачає держбюджет?
У всіх країнах, де здійснюють видобування, місцеві громади мають
застереження: екологічного характеру, фінансового, інфраструктура псується тощо. Але Полтава…
Прем’єр Гройсман при мені двічі мав методичні виховні розмови
з місцевими депутатами. Вони поводяться нерозумно і нестратегічно, коли відмовляють найбільшій державній компанії. По-перше,
закладають підґрунтя для недоотримання коштів у найближчих
періодах, бо видобування газу має згасаючу тенденцію на сталих
родовищах. Це – такий бізнес, де потрібно постійно бурити, здійснювати інвестиції, ефект від яких не лише в ренті вимірюється. По-друге, вони там сподіваються, що наділять ці родовища «своїм» компаніям. Та ми обов’язково зробимо все можливе, щоб ніяким «своїм»
це не дісталося. Бо сьогодні УГВ – єдина компанія, що видобуває
і продає газ для населення. Таким чином політики у Полтаві двічі
дурять власних виборців: 1) вони недоотримують кошти з розподілу
ренти; 2) менше газу на загальному ринку в Україні – вища ціна для
тих же полтавчан.
Що може зробити уряд? Разом з Верховною Радою забрати повноваження в обласних рад узгоджувати і видавати спецдозволи.
Мені б цього не хотілося.
Якому органу, на Вашу думку, можна було б передати ці
повноваження? Досвід яких країн доцільно запозичити
для його створення?
Великі іноземні компанії, які б ми хотіли залучити, не ходитимуть
по три роки отримувати дозволи. В світі є альтернативний метод
їхнього залучення: PSA (прим. – production sharing agreement), де
уряд або міжвідомча комісія за угодами з розподілу продукції стає
«єдиним вікном», створює супровід для всіх компаній, які підписали
цю угоду. Сьогодні світова кон’юнктура змінилася, інтерес до PSA
незначний, хоча можливий. Ми над цим працюємо.
Нині нам конче потрібне створення сучасної, динамічної аґенції
Держгеонадра. Її нинішній формат не відповідає вимогам часу.
Країни, які поставили собі за мету розвинути і змінити індустрію
видобування нафти і газу, зазвичай навіть мають для них окрему
інституцію. Як у Канаді та США, де є спеціальний підрозділ.
Бізнес наголошує на потребі прозорих міжнародних аукціонів на нові нафтогазові ділянки. Як Комітет долучається
до прискорення довгоочікуваного запуску цього процесу?
Законодавчо в Україні сьогодні можливо все. У тім числі, правильні
та прозорі аукціони. Ми, як політики, долучаємося виступами, запитами, блокуванням неправильних розподілів. І робитимемо це й
надалі. Водночас, маю констатувати, що це відповідальність виконавчої влади, того ж Держгеонадра й уряду. І тут важливо, щоб була
політична воля. Прямі інвестиції приходять під особисті політичні
гарантії керівників держави, де вони кажуть: ми починаємо аукціон,
робимо його прозорим, стежимо за відсутністю махінацій. І Комі-
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тет, як, фактично, контрольний орган у системі української влади,
долучатиметься до аналізу всіх документів, оголошень тощо. Ми
вимагаємо аукціонів.
Цей бізнес традиційно дуже закритий, про нього ходить чимало
чуток. Він зазвичай належить певним «сім’ям» в країні, бо пов’язаний з можливістю отримання ділянок, видобування. Тому створення
Асоціації газовидобувних компаній було першим кроком до очищення бізнесу. Адже компанії формують спільні, а не лише вигідні собі,
вимоги, приймають правила відкриття інформації, очікують рівних
конкурентних можливостей для себе з боку уряду.
Сьогодні наше завдання – створити конкурентні умови для
національних та іноземних компаній, щоб побачити найкращі ціни
та пропозиції. Тому я за аукціони. Без жодних винятків. Навіть для
державних компаній. Єдине... Поки на державні компанії накладено
ПСO, коли ми їх змушуємо продавати газ за певною ціною, і є очікування в суспільстві, що вони видобувають газ для потреб населення, я, як політик, зважаю на цю обставину. Водночас, я впевнена:
потрібно приходити до ринку. Соціальні програми держави треба
реалізовувати через адресні субсидії, а видобувати газ мають найбільш ефективні, динамічні, модні, сучасні, технологічно зрілі компанії. Якщо буде державна компанія – чудово, якщо вона не може
змагатися з приватними, то... Нам сьогодні потрібен газ, а не соціалістичні слогани.

.

ЕНЕРГЕТИКА

ТЕХНОЛОГІЯ СНАББІНГУ –
НАШІ ВЕЛИКІ ПЕРСПЕКТИВИ
Чи залучений іноземний менеджмент
до управління однією з найбільших
газовидобувних компаній України з
іноземними інвестиціями?
Три іноземні менеджери беруть участь в узгодженні глобальних технічних, юридичних
та фінансових питань. Операційне управління компанією здійснюють українські фахівці.

Яку динаміку в останні роки демонструє видобуток газу?
Нині ми активно працюємо над збільшенням обсягів геофізичних досліджень наявних ліцензійних площ і підвищенням рівня
видобутку.
Особливу увагу в раціональній та ефективній експлуатації родовищ КУБ-ГАЗ приділяє застосуванню технологій інтенсифікації
видобутку. Ми постійно моніторимо стан
свердловин та інвестуємо чималі ресурси,
щоб підтримувати їх у робочому стані.
Щодо галузі в цілому, завдяки активній позиції АГКУ держава приєдналася до
розв’язання галузевих проблем. Це має
сприяти зростанню внутрішнього видобування в Україні вже в найближчі роки.
Стосовно продажу газу, то з огляду на реверс, ситуація відносно стабілізувалася в
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єння нових площ необхідне будівництво потужностей з підготовки і транспортування
продукції. Все це потребує додаткових коштів, тому умовно «середні» цифри можуть
істотно різнитися не лише від компанії до
компанії, а й від свердловини до свердловини всередині одного підприємства.
Чи достатньо розвинена українська
газова інфраструктура для ефективного розвитку компанії?
Це питання варто розглядати в контексті
кожного окремого підприємства. Родовища,
які ми розробляємо або досліджуємо, мають оптимальні умови розташування щодо
магістральних газопроводів місцевості.
Нині чимала увага при роботі з оператором ГТС приділяється якості газу. Тому одним
з основних завдань для КУБ-ГАЗу є збереження й поліпшення якості підготовки. Ми постійно вдосконалюємося в цьому напрямку.

Які джерела фондування компанії?
Чи використовуються позикові кошти для розвитку? Як співпрацюєте з
українськими банками?
Фінансування виробничої діяльності підприємства відбувається завдяки власним ресурсам. Наразі ми не використовуємо позик
для розвитку. Як юридична особа ми працюємо з низкою українських банків, користуємося стандартними для багатьох компаній
продуктами – розрахунково-касовим обслуговуванням, зарплатними проектами тощо.
Які плани щодо буріння нових свердловин? Ви залучаєте сторонніх підрядників для виконання робіт? Чи є
з-поміж них іноземні компанії?
На поточний рік заплановано пробурити і
ввести в експлуатацію 2-3 нові свердловини.
Точніше можна буде сказати після отримання результатів буріння першої свердловини.
Це дуже капіталомісткий і складний процес.
У своїй діяльності ми орієнтуємося на найпрофесійніших підрядників, враховуючи
досвід співпраці і результати їхньої роботи.
Поки нас цілком задовольняє якість українських компаній.

REPORT

ЯРОСЛАВ КАЧУРІН,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «КУБ-ГАЗ»

ціноутворенні. Використовується орієнтир
на європейські хаби. Поки внутрішній видобуток не задовольнить внутрішнього споживання, не варто сподіватися на серйозну
конкуренцію на ринку. Але з досягненням
паритету ситуація може змінитися.

«

Особлива увага
– технологіям
інтенсифікації
видобутку

»

Скільки коштів потрібно в середньому на рік для спорудження однієї
свердловини?
Середня вартість буріння свердловин глибиною близько 3000 м, за нашими підрахунками, становить 2-4 млн доларів. Якщо
говорити про буріння глибоких свердловин
(понад 5000 м), цифра збільшується в рази.
Але бурінню кожної свердловини передує
геологічне вивчення площі. А під час осво-

Який економічний ефект від ремонту
свердловин за допомогою унікальної
для України снаббінгової установки,
що дозволяє не глушити тиск у свердловині під час ремонту?
Глушіння свердловин зменшує дебіт на
10% і більше. Глушіння малодебітних свердловин може спричинити цілковиту втрату
дебіту. Використання технологій проведення капітального ремонту свердловин за допомогою снаббінгової установки дає змогу
зберегти дебіти свердловин без істотного
зниження. КУБ-ГАЗ використовує снаббінг
для ремонту свердловин з 2012 року.
На початку цього року КУБ-ГАЗ виконав
роботи снаббінгом з ремонту свердловин для
стороннього замовника. Нині ведемо переговори щодо роботи на інших об’єктах. Чимало
компаній активно цікавляться інноваційними
рішеннями, тож використання технології снаббінгу – наші великі перспективи. Технологія
має значний потенціал розвитку на ринку.
Які ще інноваційні рішення дають
змогу компанії розвиватися й бути
з-поміж лідерів галузі?
Досвід іноземного акціонера, запровадження найкращих практик в управлінські й операційні процеси, а також якісна геофізика,
успішність нових свердловин, професійний
мотивований колектив та постійний розвиток дають можливість компанії не лише
бути серед лідерів, а й залишатися прикладом для інших гравців ринку.

.
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КИТАЙСЬКИЙ БІЗНЕС
В УКРАЇНІ СТАЄ ПРАГМАТИЧНІШИМ
АНДРІЙ СУПРУН,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ «ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ»
Чим цікава групі Нафтогаз співпраця з провідними китайськими компаніями для виконання стратегічних завдань?
З кількох причин.
По-перше, годі переоцінити можливості, які відкриває співпраця з державою Китай та її провідними компаніями.
По-друге, група Нафтогаз сьогодні є найбільшим енергетичним холдингом у державній власності. Тому й масштаб завдань,
проектів та цілей співпраці має бути відповідним. Саме китайські
провідні компанії можна назвати партнерами відповідного рівня.
По-третє, суто економічний чинник. Китайські компанії, китайське фінансування – одні з найконкурентніших на ринку. Це доводить практика багатьох країн: США, європейські держави останнім
часом реалізують чимало спільних проектів з компаніями КНР, здебільшого, китайським коштом.
Ну й, по-четверте, це просто цікаво. Китайці мають іншу ментальність, відмінну від західних стандартів та підходів до ведення
бізнесу.
Не варто забувати й про те, що робота з компаніями КНР – це
додатковий ресурс, можливості й диверсифікація. А диверсифікація
завжди означає впевненішу позицію для компанії.
Після завершення кредитної угоди з Банком розвитку КНР
чи має плани група Нафтогаз щодо залучення фінансування з Пекіна в інший спосіб?
Так. Але наразі тривають лише попередні переговори з цього приводу, зарано говорити про результати. Одне з наших головних завдань – донести китайським партнерам більше інформації про групу Нафтогаз, її можливості, перспективи співпраці. В цьому неабияк
допомагають проекти, які Укргазвидобування в групі Нафтогаз вже
реалізує з китайськими компаніями: загальна вартість укладених
з ними контрактів перевищує 400 млн доларів. І це, насправді, є
найкращим показником того, що група Нафтогаз є надійним та перспективним партнером. Щойно з’явиться більше інформації, можна
буде нею поділитися.

«

Китай тепер приділяє
більше уваги проектам
і компаніям, що не пов’язані
з державною власністю

»

Чим цікавляться китайські компанії в енергетичній галузі
України?
Позаяк з огляду на менталітет китайці схильні тримати інформацію
закритою, складно говорити про те, що насправді відбувається, і
до яких саме об’єктів чи підгалузей енергетичної галузі вони мають інтерес. Але з того, що мені відомо, Китай однозначно цікавить
атомна енергетика. Я знаю про наміри однієї з провідних китайських
державних ядерних корпорацій увійти в спільний проект з концерном «Ядерне паливо». Також відомо про обережні попередні перемовини з двома-трьома найбільшими китайськими компаніями, що
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цікавляться ТЕЦ. Здебільшого, це стосується київського регіону.
Крім того, компанії КНР традиційно мають інтерес до української
вугільної галузі. Він не меншає, проте більшість шахт розташовані
на непідконтрольній території, а тих об’єктів, що залишилися, – не
так багато. Проте вони можуть становити інтерес для інвестора з
Китаю. Однозначно цікавими для китайських партнерів є проекти з
відновлювальної енергетики, як в частині поставки обладнання та
послуг, так і в частині інвестицій у ці проекти.
Чи вплинула на відносини з китайськими партнерами ситуація із фактичною відмовою України від кредитної лінії
на 3,6 млрд доларів?
Звичайно. Китайська сторона стала не те, щоб обережнішою,
вона стала більш прагматичною. Тобто зараз Пекін дуже прискіпливий в переговорах, комунікації. Він намагається оцінити, наскільки
серйозні наміри, про які проекти йдеться, наскільки вони є реальними, цікавими для групи Нафтогаз. Цікаво й те, що китайці тепер
більше придивляються до співпраці у форматі B2B та до співпраці
з регіонами. Вони приділяють більше уваги проектам і компаніям,
що не пов’язані з державною власністю. Тобто намагаються співпрацювати з конкретними підприємствами в конкретних галузях, а не
лише з державною вертикаллю в цілому.
Варто зазначити: китайський бізнес дуже цінує відносини. Це
їхня звична практика: «бізнес будується на відносинах». Але ті стосунки з партнерами, що вже стали довготривалими та щирими, вони
тепер цінують навіть більше. Якщо раніше після підписання стратегічних документів на державному рівні для китайської сторони все
виглядало зрозуміло та прогнозовано, то зараз не все так однозначно з урахуванням цілої низки нереалізованих двосторонніх ініціатив.
Відповідно, є відчуття, що сьогодні китайські партнери приділяють
більше уваги відносинам з конкретними українськими партнерами
щодо конкретних проектів, аніж якимось загальним, рамковим ініціативам.

.
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КОДЕКС ПРО НАДРА
ТА РИНКОВІ ПРАВИЛА

Чи бачите ви довгострокову страте
гію держави в частині залучення
інвест ицій у газовидобувну галузь?
Можна зараз говорити, що декларативний підхід до цього питання – в
минулому?
Певні кроки для залучення інвестицій у
газовидобувну галузь здійснено урядом і
парламентом. Ухвалено закон про дерегуляцію, змінено фіскальний режим для нових
свердловин, запроваджено квоту надходжень до регіональних бюджетів від рентних платежів за видобуток вуглеводнів, ухвалено концепцію розвитку газовидобувної
галузі до 2020 року. Передбачено, що всі ці
зміни забезпечать істотне збільшення рівня
видобування газу.
Однак поки рано стверджувати, що
державна політика в цьому питанні є послідовною. Приміром, Держгеонадра – орган,
який відповідає за надання дозволів на
видобування газу, – донедавна демонстрував цілковиту незацікавленість у прозорій
співпраці і вже понад рік фактично саботує
проведення аукціонів по ліцензіях на нові
ділянки. Перший після тривалої перерви
аукціон на отримання дозволу, в тім числі
на видобуток вуглеводнів, заплановано на 9
серпня 2018 року.
Прозорості бракує і в регулюванні діяльності місцевих рад – поширена практика
необґрунтованих відмов у затвердженні
земельних ділянок для розвідки і видобування вуглеводнів. Також поки не можна
стверджувати, що декларативний принцип

У вашій юридичній практиці, ймовірно, були випадки різночитань тих чи
інших нормативних актів, що стосуються розробки та експлуатації газових родовищ. Що, на вашу думку,
потрібно зробити, щоб привести законодавство України в цьому плані до
єдиного знаменника?
Базовим законодавчим актом, що регулює
основні питання вивчення та використання
надр, є Кодекс України про надра, який потребує адаптації до сучасних умов нафтогазової галузі і нещодавно ухвалених законодавчих норм. Останнім часом ухвалено
низку законодавчих актів у нафтогазовій галузі, що сприяють збільшенню видобування
вуглеводнів шляхом зменшення фіскального навантаження та спрощення процедур узгодження з органами державної влади. Крім
того, ухвалено нові Правила розробки і експлуатації газових родовищ, що прийшли на
зміну радянським правилам 1987 і 1971 років. Нова редакція Кодексу повинна враховувати сучасні правила ринку, а також стати
функціонально основним документом, що
регулює надрокористування в Україні, в тім
числі відносини між державними органами

«

і аукціонів, тоді як раніше компанії
працювали за українськими спецдозволами. Які перспективи судових позовів до РФ у цьому плані?
Дії Росії з розвідки і розробки родовищ нафти і газу на шельфі анексованого Криму
без явної на це згоди України, як і ухвалення
відповідного російського законодавства,
порушують норми міжнародного права й
економічні права України. Це породжує підстави для звернення до суду і притягнення
Росії до відповідальності.
Вже зараз Україна провадить послідовну боротьбу на правовому фронті. Подано
позов проти Росії в Міжнародний арбітражний суд у Гаазі. Суперечка стосується
прав прибережної держави в Чорному,
Азовському морях та Керченській протоці.
Це правильний крок не лише з юридичної, а
й з державної точки зору. Ініціюючи розв’язання суперечливих питань виключно в
юридичній площині, Україна демонструє
світові готовність не вдаватися до політичних маніпуляцій, а домагатися справедливості цивілізованим способом. Київ має всі
законні підстави оскаржувати дії Москви в
суді. Примітним є нещодавнє рішення цього ж арбітражного суду: його одностайно
ухвалив увесь склад арбітрів на користь 18
українських компаній і одного громадянина України за їхнім позовом проти Росії про
відшкодування втрачених інвестицій в Криму в зв’язку з його анексією. Суд зобов’язав
Росію виплатити позивачам близько 159
млн доларів у вигляді компенсації та від-

Київ
має всі законні підстави
оскаржувати дії Москви в суді

і користувачами надр. Саме Кодекс про надра в новій редакції, визначивши основні
принципи надрокористування, дозволив би
уникнути різночитань вже ухвалених нормативно-правових актів, включно з тими, що
стосуються розробки й експлуатації газових
родовищ.
Після анексії Криму Росія захопила дві третини української території
шельфу Чорного моря. Зараз його
розробляють без торгів, конкурсів
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діяльності державних органів у газовидобувній галузі – в минулому. Адже потрібно
ухвалити ще низку важливих і часто непопулярних рішень. Зокрема, щодо максимальної
лібералізації доступу до геологічних даних і
запровадження єдиної моделі надрокористування з одним інституціональним лідером.

REPORT

АРМЕН ХАЧАТУРЯН,
СТАРШИЙ ПАРТНЕР ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ASTERS

»

шкодувати судові витрати. Таке рішення
створює важливий прецедент для низки
інших справ приватних та державних компаній і банків за подібними позовами, що
буде розглянуто в цьому ж, а також в інших міжнародних арбітражах найближчим
часом. Дотримання Києвом такого прагматичного підходу в майбутньому є вкрай
важливим як для успішного розв’язання
наших претензій по Криму, так і для зміцнення репутації України на міжнародній
арені в цілому.

.
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ТОП-5
ЗДОБУТКІВ

стимулюючого
»»Запровадження
оподаткування для нових газових
свердловин

квоти надходжень
»»Запровадження
до регіональних бюджетів від рентних
платежів за видобуток вуглеводнів

дозвільного режиму
»»Покращення
з прийняттям законопроекту 3096-д
щодо спрощення деяких аспектів
нафтогазової галузі

реєстру більше 8000
»»Публікація
нафтових та газових свердловин
у відкритому доступі

Концепції розвитку
»»Ухвалення
газовидобувної галузі до 2020 року
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IНФРАСТРУКТУРА

IНФРАСТРУКТУРА
ВНУТРІШНЯ ЗВ’ЯЗНІСТЬ І ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Транспортна інфраструктура мусить слугувати головній меті – підвищенню зв’язності української території. Це забезпечить мобільність населення, безперешкодний рух товарів всередині країни та на експорт,
реалізацію транзитного потенціалу.
Прогрес помітний. Навіть у масштабах того, що ще потрібно зробити.
З-поміж відчутних позитивних змін – початок роботи Дорожнього фонду, відкриття Бескидського тунелю,
прихід Ryanair на ринок українських авіаційних перевезень, підписання Укрзалізницею рамкової угоди
з американським гігантом General Electric на постачання та обслуговування локомотивів серії Evolution.
У планах – реконструювати 20 регіональних аеропортів і синхронізувати їхній розвиток з розвитком інфраструктури регіону. Очікуємо на прихід світових операторів в порти України.
Проблемною залишається українська річка. Складно знайти баланс між фінансуванням багатомільйонних потреб річкової інфраструктури й необхідністю не здорожчувати перевезення. Компромісний законопроект «Про внутрішній водний транспорт» нарешті погоджено профільним комітетом ВРУ. Чи достатньо
його, щоб простимулювати розвиток річкового транспорту – питання наразі відкрите.

.

У профільному міністерстві переконані, що всі позитивні зрушення зрештою мають скластися в цілісну
картину – Україна стане потужним транзитним хабом між Європою та Азією і зароблятиме на цьому.
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УКРАЇНА ЗАРОБЛЯТИМЕ
НА ТРАНЗИТНОМУ СЕРВІСІ
ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН,
МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Головна мета, до якої ми йдемо, – підвищення капіталізації України. А це можливо тільки
завдяки інфраструктурним проектам, коли
транспортна галузь функціонує досконало.
ДОРОГИ
Я бачу з реакції бізнесу, що дорожня реформа вже успішна, і щасливий від цього.
Відремонтовані останнім часом дороги, які
раніше «сходили» щовесни, мають лише
10% дефектності. Для фактично знищеної
галузі – це просто суперпоказник.
Під час нещодавньої поїздки регіонами я
побачив, що в бізнесу горять очі. Після того, як
вони здобули впевненість, що Дорожній фонд
відбудеться, почали масово інвестувати в
техніку, асфальтні й бетонні заводи. Майже
в кожній області України є нові об’єкти. Нині і
бізнес, і держава знають, що закумульовані в
Дорожньому фонді гроші гарантовано підуть
на дороги. Це дає змогу планувати й бачити
свої горизонти на 2-3 роки.
Так інфраструктурні проекти і працюють – на роки вперед. Бескидський тунель
тому приклад: найбільший інфраструктурний проект України за останнє десятиліття.
За цей час змінилося декілька урядів і два
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президенти. Стрічки на започаткованих нині
інфраструктурних проектах перерізатимуть
інші люди, в інший час. Та без послідовної
роботи з думкою про майбутні десятиріччя
вже сьогодні – цього не станеться.
ЗАЛІЗНИЦЯ
Є позитивні зрушення в Укрзалізниці, що
стосуються корпоративного управління.
Маловідчутно для громадян, але це визначає якість структурних реформ.
Також ми підписали знаковий контракт
вартістю 1 млрд доларів з GE на постачання локомотивів. Він допоможе розрубати
гордіїв вузол, коли постачальники продукції
не могли її відправити через відсутність дизельних локомотивів.

«

Дорожня реформа
вже успішна

»

Уряд схвалив Національну транспортну
стратегію України до кінця 2030 року. Гадаю,
українці будуть приємно здивовані, що ми
не залишаємось на рівні радянських плацкартів та «вбитих» маршруток, що їздять
жахливими дорогами. Запорукою того, що
ми розвиваємось нормально, є присутність
великих компаній в Україні.
АЕРОПОРТИ
Другий знаковий контракт – державних аеропортів «Бориспіль» та «Львів» з Ryanair.
Навіть Ryanair не чекала такого ажіотажу
навколо себе: всі квітки за 50 євро на сезон
вже викуплено.
Це потягне за собою зрушення в розбудові аеропортів. Хочемо запустити державну програму на кшталт Дорожнього фонду,
щоб протягом п’яти років збудувати злітно-посадкові смуги у 20 аеропортах.
Сьогодні Україна має 16 мільйонів пасажирів на рік, але може легко мати й 4050 мільйонів, коли не тільки «Бориспіль», а
й інші аеропорти літатимуть. Бо прирости
пасажиропотоку – шалені: у «Львові» та
«Жулянах» до 50%, в «Борисполі» до 20%
(увійшов до трійки середніх європейських
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аеропортів, які найкраще розвиваються).
Орієнтована вартість будівництва ЗПС –
2-2,5 млрд грн. У Європі окупність таких
проектів – 10-15 років, в Україні окупність
будівництва летовищ – 5-7 років. Виходимо
з простих цифр: 2-2,5 млрд доларів – на злітну смугу, 20-40 млн – на термінал.
Тренд очевидний – люди хочуть і будуть
літати. У світі нових технологій людина стає
найповільнішим елементом. В умовах четвертої промислової революції треба прискорюватися, щоб потім не дивитися крізь
брудне вікно, як люди їздять у Hyperloop.

лення, попри те, що всі їхні зауваження
враховано, це буде чітким сигналом – і для
українців, і для зовнішніх партнерів, які кредитують у тім числі й «Нібулон», – компанія
концентрує зусилля на монополізації ринку.
Нині є дев’ять компаній, що готові інвестувати не лише в річку і перевезення, а й у
суднобудівництво, річкову інфраструктуру,

УКРПОШТА
Тішить Укрпошта. Нещодавнє рішення Кабміну про надання їй статусу митного оператора збільшить можливості Укрпошти не
лише як відправника посилок, а й як транзитера. Раніше контейнери з Китаю, США доправляли в Польщу та балтійські країни, там
розпаковували і тільки після цього направляли в Україну. Тепер ми будемо гравцем на
цьому ринку.
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Стрічки на започаткованих нині
інфраструктурних проектах перерізатимуть
інші люди. Та без послідовної роботи
вже сьогодні – цього не станеться

створення нових робочих місць вздовж русла річок. Це величезний і правильний бізнес,
бо річкові перевезення є найбільш екологічним та дешевим видом транспорту.
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.

Усі ці шматочки мозаїки зрештою мають
скласти єдину картину – Україна стане хабом між Європою та Азією, зароблятиме на
транзитному сервісі, а не на сировині. Вірю,
ми це зробимо.

ПОРТИ ТА HYPERLOOP
Є радісні звістки й від морської галузі. Крім
того, що вже зроблено (створення Морської
адміністрації, зниження на 20% портових
зборів і тарифів), очікуємо на контракт із
Hutchison Ports. Це світовий оператор, який
повинен працювати в Україні.
Також вірю, що DP World візьмуть участь
у тендері на концесію порту «Южний». Крім
того, їхні плани щодо України йдуть значно далі. Вони готові вкладатися в портову
територію, а також у високі технології. DP
World є основним інвестором вантажного
напрямку Hyperloop. У нас були дуже вдалі
переговори з Річардом Бренсоном (прим. –
СЕО Virgin Hyperloop One, що в партнерстві
з DP World нещодавно створили нову компанію Hyperloop CargoSpeed DP World). Ми маємо, що запропонувати: космос, сплави, система маглев (прим. – Magnetic levitation),
яка є прототипом для Hyperloop.
Ми повинні творити майбутнє. Інакше
назавжди залишимося в минулому. Спочатку маємо розробити наукове обґрунтування
цього проекту спільно з НАН України. Потім
перейдемо до будівництва тестового майданчику, але, за оптимістичним прогнозом,
не раніше 2019-го. Чимало країн йшли до
цього 5-10 років, ми спробуємо за два. Якщо
справи підуть добре, будуватимемо в Україні, як ні – Україна буде постачальником компонентів або всієї системи світові. На мою
думку, значно краще експортувати капсулу
Hyperloop, вартість якої співставна з половиною вартості експорту українського зерна.
РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ
Нарешті транспортний комітет підтримав
закон, що влаштовує усіх. Якщо компанія
«Нібулон» і далі блокуватиме його ухва-
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GENERAL ELECTRIC:
УКРАЇНА В ПРІОРИТЕТІ
В’ЯЧЕСЛАВ ФЕКЛІН,
ДИРЕКТОР GE UKRAINE
В українському інформаційному просторі General Electric найчастіше згадують у контексті підписання рамкової угоди з Укрзалізницею. Які спільні
з УЗ плани маєте? Що передбачено до
реалізації в межах угоди?
Угода з УЗ на сьогодні це найвідоміший
проект GE в Україні. Її підписання в лютому
стало результатом більш ніж дворічних перемовин: спочатку з Олександром Завгороднім, потім з Войцехом Бальчуном, нарешті,
з Євгеном Кравцовим, що й матеріалізував
цю угоду. Разом із нею ми підписали перший
контракт на постачання 30 найновітніших локомотивів GE серії Evolution, який УЗ успішно
протестувало в Україні ще в 2016-му.
У чому перевага цих локомотивів проти інших?
Переваг кілька: зниження споживання ди
зельного пального на 20-25%, мастил
– більш ніж на 80%, зростання інтервалу
технічного обслуговування з трьох днів до
дев’яноста, широкий інтервал температур,
за яких він успішно працює. А також ¬– це
найновіший двигун, завдяки якому односекційні локомотиви серії Evolution зможуть замінити двосекційні локомотиви української
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залізниці, буквально мінімізувавши цим
ризики поломки вдвічі.
Локомотиви Evolution надійдуть в ме
жах першого етапу імплементації
угоди. Що відбуватиметься на наступних?
Ми маємо поетапний план запровадження
досягнутих домовленостей. На першому
очікуємо поставку 30 локомотивів, яка почнеться у другій половині цього року. Проте
за рамковою угодою, цьогоріч ми також маємо розпочати проект з модернізації наявних
локомотивів. Частина існуючих локомотивів
УЗ ще можна модернізувати та використати

«

багато існуючих складових – раму, колісну
пару тощо. Якщо ми замінимо двигун, систему охолодження та керування, то зможемо
довести український локомотив до високого
рівня надійності й ефективності. І, головне,
ми одразу зможемо досягти високого рівня
локалізації.
Цього року ми маємо підписати й сервісну угоду з УЗ на обслуговування тих перших
30 локомотивів, але її буде розширено і на
подальші поставки.
Передбачено створення мережі сервісних центрів, які обслуговуватимуть локомотиви GE?

Важливо змінювати сприйняття
України й такими історіями успіху
доводити, що з нею можна працювати

»
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Нині йдеться про використання однієї бази
в Україні. Але після підписання сервісної
угоди буде створено базу запасних частин,
організовано навчання українських спеціалістів, які обслуговуватимуть ці локомотиви.
Ми лише на першому етапі відносин і
дуже важливо, щоб ми й надалі крокували
так, як домовилися. Коли спочатку ми підписали Меморандум про взаєморозуміння,
Лист про наміри, відчувалася певна зневіра
в успіх від деяких експертів. А тепер ми підписали угоду й важливо, щоб ми змогли її
реалізувати. Це стане ще одним потужним
посилом для іноземних компаній та держав,
що Україна є надійним партнером.
Що може завадити реалізації угоди?
Які ризики прораховує GE?

Ризики, звісно, є. Не торкатимуся політики,
це за межами комерційної компанії. Ми відчуваємо політичну стабільність після Революції Гідності. Хоча country risk об’єктивно
є досить високим. Але я згоден: важливо
змінювати сприйняття України й такими
історіями успіху доводити, що з Україною
можна і потрібно працювати, в неї можна
інвестувати.
В першу чергу наші ризики пов’язані
з обов’язками, які ми взяли на себе. Приміром, щодо локалізації. Локалізація – це
залучення місцевих компаній до виконання
робіт, постачання частин локомотиву. Але
це – локомотив з емблемою General Electric.
Він має репутацію нашої компанії. У GE відрегульований процес відбору постачальників, є дуже конкретні вимоги до них. Та й
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Україна за увесь час незалежності
придбала не більш ніж 8 локомотивів.
Тобто є ціла генерація людей, які жодного разу
не бачили нового локомотиву.
Відсутнє розуміння,
що є альтернатива ремонту
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FCPA (прим. – законодавство, що регулює
питання запобігання корупції) покладає на
нас відповідальність за дотримання законів
нашими постачальниками та партнерами. З
жодною компанією постачальником, щодо
якої є підозри в недобросовісній конкуренції
чи корупції, ми не працюватимемо. І це правило поширюється не лише на Україну.
На початку червня в Одесі ми проведемо
так званий Supplier day, куди запрошуємо всі
компанії, які потенційно можемо залучити
до цього проекту. Запрошення отримають
близько 40 українських компаній.
Поруч із похвалою за укладення угоди з GE, українська влада отримала й
чималу порцію критики. Здебільшого
закидали, що угода вигідніша саме
GE. Які супутні переваги отримає
Україна, крім оновлення локомотивного парку? Якими були ваші аргументи на переговорах з українською
стороною?
Ефект від локалізації не варто розглядати
виключно в рамках цього проекту. Коли ми
знайдемо надійних партнерів в Україні, для
них ця співпраця відкриє можливості бути
постачальниками для наших проектів і в
інших країнах.
Україна – конкурентоспроможна. Ми розуміємо, що вартість робочого часу тут поки
нижча, ніж у деяких країнах і є якість та традиції. Тож українські компанії зможуть конкурувати з іншими, щоб стати постачальниками
для всього світу. Йдеться не лише про 30
локомотивів, в перспективі – 225 (прим. –
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для України), а в глобальному масштабі про
тисячі.
Фактично, Україна також отримує можливість підвищити свій експортний потенціал. На все потрібно дивитися крізь ефект
мультиплікатора. Не варто розглядати локомотиви лише як засоби збільшення прибутків українській залізниці. Агрокомпанії

Інтенсивні переговори 24/7 розпочалися місяців за 5-6 до підписання Угоди. Але щоб
вийти на конкретні домовленості, знадобилося чимало часу. Фактично, в 2016-му ми
тестували локомотив: чи ця технологія зможе працювати на нашій колії.
Якщо не помиляюся, Україна за увесь
час незалежності придбала не більш ніж 8

локалізації, ця ціна – більш ніж приваблива
для України.

не можуть вивезти значного відсотка своєї
продукції через брак локомотивної тяги, а
тепер цю проблему може бути розв’язано.
Забезпечення цим компаніям можливості
експортувати простимулює залучення додаткових інвестицій в агробізнес. І це лише
один приклад. Це ефект спіралі, де взаємопов’язані події призведуть до збільшення
економічного потенціалу та якості життя в
країні.

локомотивів. Тобто є ціла генерація людей,
які жодного разу не бачили нового локомотиву. Відсутнє розуміння, що є альтернатива
ремонту.
Це перший проект в Україні такого масштабу з купівлі локомотивів. Тому спочатку
потрібно було переконати людей, що він
спрацює.
На другий рік переговорів для нас було
важливо знайти рішення щодо так званої
value story – показати, що для України економічно має сенс ухвалити рішення про інвестиції в локомотиви. А вже після приходу
до УЗ команди Євгена Кравцова ми почали
матеріалізувати домовленості.

чи тут рахунки за проживання і транспортні
витрати.

До речі, проблема дефіциту локомотивного парку справді гостра, на неї
звертали увагу й спікери попереднього випуску TRUMAN Report. Бізнес
давно наполягає на необхідності доступу приватної локомотивної тяги
до інфраструктури Укрзалізниці.
Підозрюю, GE може бути зацікавленим у такому розв’язанні питання. Чи
лобіюєте ви через бізнес-асоціації
або власними силами ухвалення закону про залізничний транспорт, що
уможливив би такий сценарій?
Різні країни демонструють різні історії успіху в цьому плані: у Сполучених
Штатах – приватна тяга, в Європі, Індії
– державна. Тут варто запитувати себе:
що потрібно експортерам? А їм потрібно,
щоб їхня продукція мала доступ на ринки
Європи, Америки тощо. А чи повезе продукцію потяг з емблемою УЗ чи іншої приватної компанії, як на мене, це питання
другорядне.
Переговори з УЗ тривали більш ніж
два роки. Чого бракувало в 2016-му і
які умови дали змогу прискоритися
в переговорному процесі наприкінці
2017-го – початку 2018 року?
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Локомотиви GE – дорогі? Вони дорожчі за подібні локомотиви компаній з
інших країн? Чи їхні переваги є підставою платити за них гарну ціну?
Завжди варто порівнювати apples to apples.
Це такий специфічний товар, що годі знайти абсолютно відповідний аналог іншого
виробника. Але я можу стверджувати: ціна
локомотиву була предметом тривалого
обговорення. І з врахуванням податків та

«

Скинули трохи?
Не сумнівайтеся. Я навіть жартую, що за
час перебування команди GE Transportation
на переговорах, ми вже щонайменше один
локомотив інвестували в Україну, сплачую-

Крюківський вагонобудівний завод
розглядають як можливого партнера
GE з локалізації. Про кого ще можна
говорити вголос?
Якщо говоримо про модернізацію, то ми
відкриті для пошуку партнерів серед виробничих майданчиків в Україні. До них
вимоги дещо інші, аніж до партнера з локалізації нових локомотивів: є чимало роботи
з відновлення залишкової частини – рами,
колісних пар, кабіни тощо, фактично те, що
зараз роблять ремонтні заводи УЗ в Дніпрі,
у Львові. Але це не є вичерпним переліком
потенційних партнерів.
Транспортний підрозділ GE – не єдиний,
що активно працює в Україні. Чи передбачаються інші спільні з українськими
контрагентами проекти? В яких царинах? Чи залучена GE до масштабних
інфраструктурних проектів?
В Україні представлені всі підрозділи GE
– енергетичний, транспортний, авіаційний,

Для GE важливо,
щоб досягнуті з українською стороною
домовленості було виконано.
Це питання репутації

»
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нафтогазовий та охорона здоров’я. Енергетичний підрозділ GE має провідні технології як для традиційної, так і для відновлювальної енергетики. Ми розпочали великий
проект з компанією ДТЕК – будівництво
першого етапу Приморської вітроелектростанції потужністю 200 МВт. І це лише один
з проектів, який ми започатковуємо. Ситуація сприяє: Україна зробила низку кроків, що
спричинили справжній бум у відновлювальній енергетиці.
Ми давно присутні в Україні в галузі охорони здоров’я. Понад 500 крупних (томографи, МРТ тощо) одиниць сучасної медичної
техніки GE встановлено в українських клініках. Ми вітаємо проект реформи сільської
медицини, розпочатий в Україні, і бачимо чимало перспектив у роботі за цим напрямом.
GE є світовим лідером з виробництва
двигунів для авіації. На новому українському літаку АН-132D встановлено обладнання
GE. Якщо український досвід і традиції лі-

такобудування поєднати з двигунами та іншими технологіями GE, Україна може стати
дуже конкурентоспроможною на світовому
ринку. Тож сподіваємося знайти можливості
реалізації спільних проектів з авіабудівною
компанією «Антонов». Можливо, наступного
разу обговорюватимемо з вами іншу ключову тему, не локомотиви.
Чи маєте ви показові кейси співпраці
з газовидобувними компаніями, що
працюють в Україні?
Ми працюємо і з видобуванням, і з транспортуванням газу. Ще з 70-х років ГТС
України обладнана газовими турбінами GE
на 10-25 МВт. Зараз GE здійснює проект
постачання агрегатів для модернізації компресорної станції «Бар» для Укртрансгазу.
Найбільші хімічні підприємства України, як
Одеський припортовий завод, використовують парові турбіни та компресори GE. Укргазвидобування використовує компресори
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Якщо український досвід і традиції
літакобудування поєднати з технологіями GE,
Україна стане дуже конкурентоспроможною
на світовому ринку
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Ajax виробництва GE. Нафтогазовий підрозділ GE нещодавно об’єднано з компанією
Baker Hughes в Baker Hughes, a GE Company
(BHGE): ми істотно посилили своє портфоліо і тепер маємо більше можливостей для
співпраці як з державними, так і з приватними газовидобувними компаніями.
Буквально щойно стало відомо про наміри GE підписати угоду щодо об’єднання GE
Transportation з компанією Wabtec. Таким
чином буде створено нового глобального лідера у виробництві залізничного обладнання, послуг та програмного забезпечення для
галузі. Саме з цим гігантом у майбутньому
співпрацюватиме Укрзалізниця.
Оцініть умови ведення бізнесу в Україні. З чим складнощі? А в чому Україна є дуже конкурентною проти інших
країн, де працює GE?
Об’єктивно, Україна зростає. Про це свідчать
показники Doing Business, Індексу сприйняття корупції. Я щасливий, що за увесь час
роботи керівником General Electgric в Україні жодного разу не зустрічався з корупцією.
Водночас ВВП зростає недостатньо швидко.
Є потреба в спрощенні дозвільної системи,
дерегуляції, продовженні боротьби з корупцією.
Для GE важливо, щоб досягнуті з українською стороною домовленості було виконано. І ми не маємо сумнівів в наших партнерах - це питання і нашої репутації, і репутації
України. Україна є пріоритетом для компанії
General Electric і ми сподіваємося на тривале й плідне партнерство.

.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВОДНИЙ
ТРАНСПОРТ – ЗБАЛАНСОВАНИЙ

БОРИС КОЗИР, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ
Законопроект «Про внутрішній водний транспорт» має певну історію. Його вже двічі виносили на розгляд у сесійну залу.
Під час роботи над законопроектом, який одностайно ухвалено на засіданні Комітету 16 травня, узгоджено компромісну позицію: щодо вилучення з нього річкового збору та створення нового підприємства з обслуговування річкових водних шляхів, визначення виключного права
на здійснення каботажних річкових перевезень суднами під прапором України та суднами під прапором країн, з якими укладено відповідні
двосторонні угоди, а також, заборони будь-якого доступу на річкові шляхи України суден під прапором країни-агресора.
Я глибоко переконаний, що законопроект «Про внутрішній водний транспорт» є абсолютно збалансованим і готовим для винесення його на
розгляд парламенту.

10 НОВАЦІЙ У ТЕКСТІ ПРОЕКТУ
1. Стратегічну інфраструктуру внутрішніх водних шляхів буде зосереджено на балансі одного підприємства, в тім числі судноплавні
шлюзи, засоби навігаційного обладнання, річкову інформаційну систему, судноплавні канали.
2. Експлуатація інфраструктури внутрішніх водних шляхів для перевізників фактично буде безоплатною: скасовують плату за шлюзування, розведення ферм мостів, спеціальне водокористування.

7. Створюється і наділяється правом розв’язувати стратегічні питання розвитку річкових перевезень Рада з питань функціонування
внутрішнього водного транспорту. У її складі будуть ключові учасники ринку річкових перевезень, а також представники профільних
громадських організацій.

3. Скасовано портові збори в морських портах для суден, які виконують річкові/змішані перевезення.

8. Визначається демонополізація лоцманських послуг на внутрішніх
водних шляхах.

4. Встановлюється економічно обґрунтований і достатній по об’ємах
механізм фінансування утримання річки коштом держбюджету, канального збору й частини прибутків гідроелектростанцій.

9. Встановлюється детальний механізм спрощеної реєстрації суден
(малих, річкових та морських) з обмеженням можливостей відповідного органу виконавчої влади щодо відмови або зволікання з процесом реєстрації.

5. Відповідно до статті 19 Конституції України, закріплюються функції нинішніх центральних органів виконавчої влади в галузі внутрішнього водного транспорту (Міністерства інфраструктури України та
Державної служби морського та річкового транспорту України).
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6. Повністю імплементуються норми директив та регламентів ЄС в галузі річкового транспорту, згідно з Угодою про асоціацію України з ЄС.

.

10. Обмеження кількості оглядів річкових суден судноплавними інспекціями до мінімально необхідного, відповідно до законодавства
ЄС, – раз на рік.
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УКРАЇНСЬКА РІЧКА НЕ ЗАПРАЦЮЄ
ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ

Що, крім ухвалення Закону «Про внутрішній водний транспорт», стримує нас від того, щоб констатувати: українська річка – запрацювала?
Українська річка не запрацює після ухвалення закону як такого. Ціна
на перевезення річковими шляхами неконкурентна з ціною альтернативних видів транспорту, що значно швидше доправляють товар і
пасажирів у зазначене місце. Як наслідок, в Україні лише 3% вантажів перевозять водним транспортом, а середнє плече автомобільних перевезень сягає 597 км, що знищує українські дороги.
Досвід розвинених країн є абсолютно іншим.
Завдання держави – спрямувати вантажні перевезення на річку
для збереження стану доріг. Цього можна досягти шляхом відновлення конкурентоспроможності річки та здешевлення собівартості
перевезень водним транспортом.
На які практичні кроки з інтеграції українського внутрішнього водного транспорту у європейські водні шляхи можна сподіватися до кінця року?
Україна підписала угоди з Білоруссю (1998), Хорватією (2004) і ФРН
(1992) щодо доступу суден договірних сторін до своїх внутрішніх
вод. Нині Міністерство інфраструктури замість напрацювання міжнародних договорів про взаємний допуск намагається запустити всі
судна світу, у тім числі з офшорних зон. Такий підхід рівнозначний
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Яким чином збалансувати джерела фінансування розвитку річкової інфраструктури, щоб це стимулювало річкове
судноплавство, не здорожчуючи перевезень, і водночас
покривало багатомільйонні потреби?
Тільки шляхом створення ефективної, економічно справедливої системи перерозподілу прибутків державної монополії Адміністрації
морських портів України. Пропонуємо план із трьох пунктів:
1) 80% прибутків використовувати на утримання, експлуатацію і
розвиток морських водних шляхів України;
2) 10% – на утримання, експлуатацію і розвиток річкових водних
шляхів України;
3) по 5 % – спрямувати до бюджетів місцевих територіальних громад, у яких розташовано морські порти (термінали) і річкові порти
(термінали), що забезпечують транспортні операції, відповідно до
питомої ваги експортно-імпортних перевезень у портах відповідно.
Надважливим завданням Закону України «Про внутрішній водний транспорт» має стати створення умов для інтенсивного розвитку внутрішнього водного транспорту, в тім числі стимулювання
суднобудування.
МДО «За розвиток річок України» пропонує модель, яку застосовують в аграрному секторі. А саме компенсацію: першому власнику судна – частину (40%) первісної вартості суден внутрішнього
плавання, що збудовані в Україні, а також частину ставки (70%) за
банківськими кредитами і кредитами МФО на будівництво та (або)
перше придбання суден ВВТ, що побудовані в Україні. Судновласнику – частини вартості пального, яке він придбав на митній території
України або завіз на митну територію України і яке використано його
суднами для каботажного плавання на внутрішніх водних шляхах
(крім випадків використання суден для особистих цілей), у розмірі
розрахункової суми акцизного податку.
Такий підхід стимулюватиме розвиток річкової інфраструктури,
покриватиме багатомільйонні потреби річки, а також жодним чином
не підвищить собівартості перевезення.
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АНДРІЙ ВАДАТУРСЬКИЙ, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ,
ГОЛОВА МІЖФРАКЦІЙНОГО ДЕПУТАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«ЗА РОЗВИТОК РІЧОК УКРАЇНИ»

допуску всіх осіб до економічної діяльності в Україні без сплати
будь-яких податків.
Ми вже давно не сподіваємося, що Міністерство здійснить якісь
кроки для інтеграції ВВТ України у європейські водні шляхи.
Який варіант розв’язання проблеми дефіциту флоту ви
можете запропонувати? Як при цьому буде врегульовано
питання доступу на українські річки суден під іноземним
прапором?
На внутрішніх водних шляхах повинні працювати судна, що плавають під Державним прапором України, іноземні судна мають допускати відповідно до міжнародних договорів України на принципах
взаємності.
Сьогодні немає дефіциту флоту, позаяк річка залишається неконкурентною.
Річкова транспортна інфраструктура відчуває гостру потребу в інвестиціях, у тім числі іноземних. Які умови для
їхнього приходу й освоєння створено?
Єдиним варіантом приходу коштів та їхнього освоєння є покладення
функцій з утримання річок на ДП «АМПУ», яке вже сьогодні володіє днопоглиблювальним флотом і керує річковою інформаційною
службою, що й пропонується законопроектом 2475а-4.
У якій перспективі ми зможемо говорити про те, що транзитний потенціал українських річок реалізовано на відсоток, який не соромно озвучити?
Це залежить від низки чинників, починаючи від собівартості перевезень,
їхньої конкурентоспроможності з альтернативними наземними видами
транспорту, стану водної інфраструктури, зокрема в частині дотримання гарантованих глибин по всьому міжнародному водному шляху Е-40,
закінчуючи податковим навантаженням на річкових перевізників.
Державі достатньо визначити річковий та авіаційний транспорт пріоритетними, ухвалити програму відновлення їхньої конкурентоспроможності шляхом зменшення собівартості через компенсацію частини
вартості перевезення, зокрема в рамках сплачених перевізником податків. І вже завтра ми всі літатимемо всередині України, судна заберуть вантаж з доріг на річку, а автомобілі отримають якісні дороги!

.
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КИРИЛ НОВІКОВ,
АВІАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТ

АЕРОПОРТ –
ТОЧКА ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ
Мінінфраструктури планує реконструювати 20 аеропортів. Навіщо Україні стільки?
К. Н. Класифікація аеропортів України сьогодні потребує додаткових
уточнень, адже не може бути в одному кошику «Ужгород» і «Харків»,
«Львів» та «Черкаси». Кожен аеропорт – це своя історія, свої можливості (з прийому конкретних типів повітряних суден) та перспективи. По-перше, потрібно зосередитися на введенні в експлуатацію
аеропортових об’єктів, котрі реконструйовано раніше. По-друге,
розділити центральні аеропорти та регіональні і для кожного з них
затвердити маркетинговий та стратегічний план розвитку, здійснити
розрахунки доцільності створення нових або реконструкції наявних
об’єктів. Напрочуд важливим є перехід на цементобетонні покриття
замість асфальтобетонних, які досі є в більшості регіональних аеропортів. Але головне – це потреба в коштах. Децентралізація дала
змогу збільшити фінансування, але цього замало. Потрібні ґрунтовні
кошти, з залученням кредитних ліній світових фінансових структур.
У проекті авіастратегії до 2030 року запропоновано лібералізувати ринок хендлінгових послуг (наземне обслуговування) в аеропортах. Є думка, що таким чином невеликі
регіональні аеропорти, які самі ж часто і надають ці послуги, просто не витримають конкуренції…
Б. Д. Лібералізація ринку хендлінгових послуг є важливою частиною наближення вітчизняного ринку авіаційних послуг до практики
та підходів Євросоюзу. Але варто розуміти, що ЄС прийшов до такої
моделі шляхом трансформації всієї галузі та створення відповідних тарифних та регуляторних органів. В Україні тарифної комісії на
транспорті ще не створено.
Тому, якщо будь-який інвестор захоче взяти в управління чи
концесію аеропорт, він повинен розуміти і мати можливість прораховувати всі економічні складові такого проекту. Повернення капі-
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талу та можливий прибуток у невеликих регіональних аеропортах
є важливою статтею доходів, адже вони переважно самі надають
такі послуги. Потреба лібералізації ринку наземних послуг є, але її
запровадження має бути зваженим і економічно обґрунтованим,
забезпечувати збереження високого рівня авіаційної безпеки в регіональних аеропортах. Держава мусить визначити граничні умови
та пасажиропотік у них, після чого ринок наземного обслуговування
має бути лібералізований для постачальників хендлінгових послуг.
Як ви ставитеся до пропозиції скасувати державне регулювання аеропортових зборів у регіональних аеропортах?
Б.Д. Спрощення регулювання аеропортових зборів загалом закладає
позитивний ефект для розвитку повітряних перевезень. Адже нинішнє регулювання не ідеальне, хоча й відносно збалансоване. Водночас,
сьогодні воно концентрує значні повноваження для ручного регулювання міністерства. Тому, з одного боку, не можна допустити втрати
економічної стабільності аеропортів у площині рентабельності, а з іншого – потрібно забезпечити гнучкість економічної конкуренції в регіоні та можливості запровадження різних моделей тарифної політики.
За оптимістичним сценарієм реалізації Стратегії, чи не
виявиться авіагалузь відірваною від інших царин економіки? Який сенс реконструювати аеропорт, якщо в регіоні
не розвиваються інші види бізнесу?
Б.Д. Регіони можуть отримати потужні точки зростання та економічного розвитку у вигляді аеропортів, але тільки за умови узгодженої стратегії. В іншому разі можлива ситуація, коли два аеропорти
орієнтовані на один ринок (як у Миколаєві та Херсоні), і вони послаблюватимуть один одного в конкурентній боротьбі.
Аеропорти є важливим економічним центром зростання та розвитку регіонів. Вони забезпечують активізацію бізнес-зв’язків та
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БОГДАН ДОЛІНЦЕ, КЕРІВНИК АВІАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕФОРМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Ярослав Мазурець
директор аеропорту «Вінниця»
Аеропорт не може розвиватися окремо
від регіону, міста, бо ми – частина спільної економіки. Але для цього потрібно
розв’язати кілька проблем, головна з
яких – рівень розвитку інфраструктури.
Вона морально застаріла, адже створена 30-50 років тому. За цей час авіація
зробила крок далеко вперед, а інфраструктура залишилася в радянському
минулому: ті ж злітно-посадкові смуги
будували виключно під радянські літаки. Сьогодні ж літають Боїнги, Аеробуси, що потребують якіснішого покриття
з кращими показниками. В цьому плані
нашому і всім регіональним аеропортам потрібно відповідати сучасним
вимогам авіакомпаній та міжнародним
правилам безпеки.
В Україні розроблено програму розвитку аеропортів до 2023 року. Наш аеропорт потрапив до неї як один з регіональних, що потребують фінансування
й поліпшення інфраструктури. Тому ми
рухаємося планово, нині розробляють
проект реконструкції аеродромної частини, тривають проектні роботи. Сподіваємося на державне фінансування.
Ми чудово розуміємо, що аеропорти
сусідніх регіонів є нашими конкурентами. Житомирський нині активізував
роботу, Хмельницький, Тернопільський.
Насправді, аеропорт – це великі можливості. І що більше їх буде в регіонах,
то краще.

залучення туристичних потоків. Але такий ефект можливий за умови створення відповідної інфраструктури, транспортної логістики з
аеропортом, потужностей для обслуговування пасажирів і туристів
у регіоні. Лише тоді можна отримати мультиплікаційний ефект для
економіки регіону з кожного інвестованого долара в інфраструктуру
на рівні 2,5-3 долари.
Останнім часом активно говорять про будівництво третього столичного аеропорту в Гостомелі. Водночас хочуть
розвивати аеропорт у Білій Церкві, тоді як деякі термінали
«Борисполя» простоюють. У чім бізнес?
Б.Д. «Жуляни» мають обмежений потенціал зростання, бо затиснені
в межах міста. Щороку в ЄС підвищуються вимоги до зниження рівня шуму і викидів в атмосферу в межах міст, тому в довгостроковій
перспективі це може привести до закриття «Жулян». (Як, приміром,
це відбувається у Стамбулі).
Якщо орієнтуватися на динаміку розвитку ринку авіаперевезень
за європейською моделлю, на прикладі тієї ж Польщі, то за кілька
десятків років Києву буде життєво потрібен третій аеропорт. Логічно, що одним з них може стати «Гостомель» чи «Біла Церква». Але
розвиток відповідної інфраструктури третього аеропорту потрібно
здійснити завчасно, бо це тривалий процес зі створення технологічної бази й інфраструктури для пасажирів.
Якщо говорити про наявні термінали в «Борисполі», то частину з
них спроектовано невдало: їх або первісно планували як потужності
для вантажних перевезень, або будували за технологіями 1950-х років, тож вони морально застаріли. Запропонована концепція розвитку
«Борисполя» передбачає створення потужного трансферного аеропорту-хабу з потенціалом зростання до 50 млн пасажирів. Він буде
сполучений із терміналом D, який в майбутньому обслуговуватиме
внутрішні рейси, коли пасажиропотік наблизиться до 50 млн. Така модель є поширеною світовою практикою зі створення аеропортів-хабів.
К.Н. Третій столичний аеропорт можливий, якщо він матиме чітку
спеціалізацію. Приміром, це буде лоу кост аеропорт. Враховуючи, що
інвестиції потрібні не лише в будівництво аеровокзалу, а й у створення нормальної швидкісної дороги до Києва, то, цілком ймовірно,
такий аеропорт має право на існування.

.

33

IНФРАСТРУКТУРА

ТОП-5
ЗДОБУТКІВ
»»Початок роботи Дорожнього фонду
«Укрзалізницею»
»»Укладення
рамкової угоди з General Electric
в Україну
»»Прихід
міжнародного лоукост-перевізника
Ryanair

»»Зниження портових тарифів і зборів
»»Відкриття Бескидського тунелю
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АПК
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРЕЗ НОВІ РИНКИ, ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Головне завдання для вітчизняного АПК – нарощувати частку продукції з доданою вартістю в структурі
експорту. Цього можна досягти шляхом додавання переробки, організацією оптимальних логістичних
ланцюжків, акцентом на технологіях виробництва та посиленням маркетингових зусиль. У цьому згодні
експерти, урядовці та й самі бізнесмени.
На часі й розв’язання «хронічних» проблем галузі: боротьба із «сірим» ринком зерна, оптимізація агрологістики, передбачуваність політики в частині відшкодування ПДВ, вдосконалення фітосанітарних процедур.
Попри створювані державою стимули розвитку тваринництва – фінансові, організаційні, галузь і досі
можна вважати недоінвестованою. Як наслідок, частина фермерських комплексів не може конкурувати
на іноземних ринках з високими стандартами якості. Водночас є й дзеркально протилежні приклади:
коли українські агрокомпанії не лише експортують м’ясо найвищої якості, а й діляться технологіями його
вирощування з європейськими колегами.
Точкою прориву для українського АПК може стати вихід на недостатньо пріоритезовані досі ринки: Африки, Південно-Східної Азії. Далекі й не завжди зрозумілі українському бізнесу, вони швидко зростають
та формують колосальний попит. Є перспективи й на ринках США та Канади, що відлякують українських
агроекспортерів високою конкуренцією, але приваблюють широкими можливостями, зокрема, на ринку
органічних продуктів.

.

Еволюційний розвиток агросектору спонукає нас до подальшого посилення завдяки розвитку аграрних
технологій. Україна вже має, чим пишатися: вчорашні прототипи інноваційних розробок для АПК надходять у масове виробництво на експорт. А це провокує інтерес компаній та фондів зі США, Європи та
Китаю до українських винаходів.
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ДЕРЖАВНІ ДОТАЦІЇ
СПОТВОРЮЮТЬ РИНОК

АНДРІЙ ЯРМАК, ЕКОНОМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ФАО,
КЕРІВНИК ПРОЕКТУ ФАО/ЄБРР З РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ
УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТІВ З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ
Частка продукції сільського господарства та харчової
промисловості в українському експорті становить близько 42%. Що потрібно зробити для її збільшення? Та чи
варто нарощувати експорт за рахунок с/г продукції, якщо
країна, де частка аграрного сектору превалює в економіці, може бути успішною лише за умови зростання доданої
вартості в сільському господарстві?
Це питання можна розглядати:
а) з точки зору макроекономіки. Тоді така висока частка АПК в експорті свідчить про те, що країна має невисокий рівень розвитку;
б) з точки зору розвитку аграрної галузі. І тут справді є, чим пишатися. Адже АПК, по суті, – єдина галузь, яка в Україні розвивається
постійно, попри численні кризи, надзвичайно несприятливий інвестиційний клімат та фактичну відсутність підтримки з боку держави.
А, можливо, саме завдяки відсутності такої підтримки.
Чому переробка та, відповідно, створення доданої вартості в АПК залишаються недоінвестованими?
Не варто ототожнювати переробку і додану вартість, це не завжди
так. Поясню на простому прикладі.
Україна зробила величезний прорив в експортуванні малини – ми
вийшли на четверте місце в світі за обсягами чистого експорту цієї
ягоди. Майже увесь експорт нашої малини – це заморожена ягода.
Тобто, продукція переробки. Але вона коштує 1,6 євро за кг, а якщо
експортувати свіжу, то можна отримати 5-6 євро за кг і більше. Тобто додавання вартості в цьому разі відбувається саме через від-
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сутність переробки. Це не означає, що не можна продати дорожче
заморожену малину, але це значно складніше, ніж додати вартості
свіжій, організувавши ідеальний логістичний ланцюжок.
Додана вартість формується в голові споживача, а не шляхом
додавання переробки. Якщо він цінує можливість купити свіжу ягоду в зручному місці, у зручній упаковці, то це і є справжня цінність,
що трансформується в додану вартість.
Наведу інший приклад: Україна є світовим лідером з експорту
соняшникової олії. Але в країнах, куди ми її постачаємо, майже ніколи не знайдеш на полицях супермаркетів не лише наших брендів,
а й навіть згадки про те, що вона з України. Отже ми, фактично, додаємо дуже мало вартості соняшнику, переробляючи його на олію,
бо й надалі продаємо сировину, яку інші люди доводять до стану
готового продукту і заробляють на цьому.
Отже, ті, хто розливає і продає українську олію в роздріб, формують значно більше доданої вартості, ніж вся українська промисловість з вирощування соняшнику та перетворення його на олію.
Українські аграрники переважно експортують зернові культури, рослинні олії та насіння олійних культур. Чи
можливі суттєві зрушення в експортній номенклатурі?
Які види продукції АПК є найперспективнішими на іноземних ринках?
Насправді, це не зовсім відповідає дійсності. Україна є нетто-експортером майже всіх груп товарів з тих, які в нас виробляють. І український
аграрний експорт розвивається еволюційно, хоча й дуже швидко.
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Які ринки ви вважаєте незаслужено недооціненими українськими агроекспортерами?
Найбільш недооціненим є, однозначно, ринок Південно-Східної Азії.
І на те є причина – він дуже далеко. Але я вважаю його найперспективнішим, бо він зростає найвищими темпами в світі. І там нам
навіть не потрібно вигравати конкуренцію – можна просто рости
спільно з ринком, адже традиційні постачальники ростуть повільніше, ніж ці ринки.
Також ми недооцінюємо наші можливості на ринках США та Канади. Вони теж далеко, це аграрні держави, але там ми можемо бути
конкурентними в багатьох сегментах. Особливо це стосується органічних та інших продуктів з доданою вартістю, тих самих свіжих ягід.
Багато хто скаже, що ми повинні звертати увагу і на Субсахарську Африку. Я з цим згоден. Але для мене особисто пріоритетом
є ринки, що мають високі вимоги до якості. Якщо ми там станемо
успішними, в Африку завжди зможемо зайти. Якщо ж будемо спочатку орієнтуватися на Африку, то тільки туди й зможемо продавати. Це як пастка ринку РФ.
За інформацією Мінагро, нині близько 300 вітчизняних виробників органічної продукції мають дозволи постачати її
в ЄС та США. Це мало чи багато для України?
Україна вже є великим експортером органічних продуктів, переважно до ЄС. Проблема тут навіть не в експорті, а в тім, що технології
виробництва цих продуктів відпрацьовані вкрай погано. Це призво-

«

Додана вартість
формується в голові споживача,
а не шляхом додавання
переробки

»

дить до численних скандалів з якістю таких продуктів і негативно
впливає на імідж країни. Тому, на мою думку, в питаннях органічних
продуктів акцент варто зробити саме на розвитку технологій вирощування і формуванні бази знань, щоб забезпечити сталий розвиток цього сектору. А експорт у нас розвивається навіть швидше, ніж
виробництво. І тут теж акцент робиться на сировину, а не на кінцевий продукт. Отже маркетингові зусилля можна істотно покращити,
щоб отримати кращий фінансовий результат на тих самих обсягах.
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Спочатку ми навчилися ефективно виробляти та експортувати
найпростіші сировинні товари – зерно й олійні. Наступним кроком
почали експортувати продукти їх переробки (та сама соняшникова
олія), але теж як сировину.
Нині Україна відтискає Аргентину з другої позиції на глобальному
ринку експортерів меду, а це вже здобуток в галузі тваринництва.
Ми щороку швидко нарощуємо експорт курятини, а ще кілька
років тому були нетто-імпортерами цього продукту.
Торік Україна отримала майже 200 млн доларів від експорту
бобових культур і це, звичайно, не враховуючи сої.
Виручка від експорту цукру сягнула близько 280 млн доларів.
Поступово ми розвиваємо експорт молочних продуктів, червоного
м’яса та плодоовочевої продукції (як я вже зазначав, ми четверті в
світі по малині).
Мені можуть заперечити, що експорт раніше був вищий, і це так,
але він був націлений на РФ, де вимоги до якості та безпечності
були мінімальні. Нині ми нарощуємо такий експорт, що буде значно
стійкішим до торговельних катаклізмів. Адже одним з найбільших
ринків збуту для цих продуктів у нас є країни ЄС, а отже перед нами
відкривається увесь світ.

Торік Верховна Рада погодила 4 млрд грн державних дотацій для українського АПК. Чи достатньо цієї суми для
найбільшого сектору економіки?
Я завжди був проти будь-яких дотацій, особливо прямих. Вони спотворюють ринок, створюють передумови для зловживань і нерівних
умов ведення бізнесу. Дуже розчаровує те, що дотації розподіляють
не автоматично, а в ручному режимі. Крім того, дотацій ніколи не
буває достатньо – вони мають сталу циклічність, і щороку їх потрібно більше.
До того ж, на жаль, виробники змушені витрачати чимало часу
на те, щоб отримати доступ до цих дотацій, замість того, щоб приділяти увагу технологіям виробництва та маркетингу. А це дуже
непродуктивно. Більше того, часто перевагу мають великі або багатші виробники, що можуть собі дозволити найняти фахівців, які
«вибиватимуть» ці кошти.
Важливо, щоб розподіл таких дотацій був автоматичним. Наприклад, виділяють 300 млн на розвиток садівництва. Якщо виробник
або кооператив виробників офіційно і напряму експортує яблуко не
для переробки, а на свіжий ринок (що можна визначити по ціні) за
межі СНД, отже для виробництва цієї продукції застосовували новітні технології. Також це означає, що були інвестиції в маркетинг,
і це потрібно стимулювати. Відповідно, виробник має в автоматичному режимі отримувати дотацію на кожен кілограм продукції. Це
лише приклад і це теж не найкраща система.
Можна запозичити досвід США і Чилі, де дотують не виробництво, а розвиток торгівлі та технологій, і це автоматично створює
передумови для потужного розвитку сучасного виробництва конкурентоспроможної продукції.
Cargill 2017 року інвестувала 17 млн доларів не в чергову
ферму, а в стартап з вирощування м’яса з живих тваринних клітин. Майбутнє за технологіями чи таки за традиціями?
Що швидше розвиваються інтенсивні технології, то дешевшими
щодо інших товарів стають харчові продукти. Це дає змогу боротися з голодом у світі і це, водночас, створює чудові бізнес-можливості для розвитку традиційних технологій.
Яскравий приклад – феноменально бурхливий розвиток ринку
органічних продуктів. Водночас люди платять значно більші кошти
за традиційні географічно-ідентифіковані продукти, так звані GI,
ніж за продукти інтенсивного виробництва.
Тому будь-яка технологія створює додаткові можливості та ніші,
а продукти – і ті й інші – завжди існуватимуть паралельно.

.
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АФРИКА МАЄ ВИЙТИ
У ФОКУС УКРАЇНСЬКОГО
ЕКСПОРТУ
АРТЕМ ГУДКОВ,
ДИРЕКТОР PANAFRICAN TRADING ALLIANCE
Сьогодні, щоб працювати з Африкою, треба відвантажувати до
200 контейнерів щомісяця. Не кожній українській компанії це до
снаги. Ми відкрили торговий дім, який дасть можливість українським виробникам будь-якої продукції зайти на африканський
ринок і працювати безпосередньо з клієнтами. Це відкидає цілу
низку посередників. Відповідно, африканці отримують чесну ціну
від українського виробника, а в українців з’являється унікальна
можливість з невеликими обсягами заходити на досить місткі
ринки.
Наразі ніхто не знає, які українські товари (не лише продовольство, а й будівельні матеріали тощо), можуть активно продаватися
на африканських ринках. Бо нас там ніколи не було, ми не можемо
оцінити попиту і споживчих вподобань. Отже товар має бути всередині ринку, щоб зрозуміти, яким чином можна здійснити експансію
українських товарів в Африку.

ЦЕ ЗРОСТАЮЧИЙ
НЕНАСИЧЕНИЙ ТОВАРОМ РИНОК

Усі країни Африки нам цікаві з точки зору логістики та структури
експорту. Питання лише, з яких починати і з якими товарами йти.
В ЦАР, наприклад, везти високомаржинальні товари немає сенсу.
Попит відсутній, бідна країна. А в ту ж Нігерію вже можна везти й
сільськогосподарське обладнання, й обладнання для переробки.
Але треба поспішати.
Африка – це єдиний постійно зростаючий, але ненасичений товаром ринок. В Ефіопії показник приросту ВВП – 10% впродовж 5
останніх років. В інших країнах Субсахарської Африки – 6, 7, 5%.
В Ефіопії, Кенії, Танзанії, Анголі є програми розвитку внутрішнього виробництва. Якщо ти інвестор, виробляєш, переробляєш чи
навіть експортуєш виготовлені всередині країни товари, то на 5-10
років звільнюєшся від сплати податків.

ПОЗА КВОТНОЮ СИСТЕМОЮ ЄС

Міжнародні експерти кажуть, що впродовж 50 років Африка потужно нарощуватиме виробництво сільгосппродукції. Це, насамперед,
товари, що конкурують з нашими: пшениця, кукурудза, соняшник,
соняшникова олія. Але, увага: на африканські країни не поширюється квотна система ЄС, США, Китаю. Тобто, якщо, приміром, курку
вирощено в Африці, то в ЄС її можна завозити поза квотами, скільки
завгодно. Китай запровадив додаткове мито для американського
м’яса. А якщо б м’ясо належної якості мало африканське походження – немає жодних обмежень.
Але не африканці наші конкуренти, а ті, хто використає їхні потужності для того, щоб конкурувати на ринку. Африканці дають
можливість іноземцям із досвідом та грошима це робити, створюючи цілком комфортний інвестиційний клімат. І Україна програє африканським країнам у конкуренції за інвестиції.

ЕКСПОРТ СИРОВИНИ В АФРИКУ –
ТИМЧАСОВИЙ

Африканський ринок не у фокусі українського експорту. І це дуже
просто підтвердити: кількістю офіційних візитів до африканських
країн та їхнім рівнем. Коли країна у фокусі, це означає, що ми звідти
фактично не виїжджаємо: один міністр поїхав, приїхав наступний,
потім бізнес, президент, прем’єр-міністр і так постійно. Така послідовна діяльність може дати результат.
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Експорт сільськогосподарської сировини в Африку – тимчасовий,
поки вони не почнуть виробляти необхідної кількості в себе. А нам
треба просувати товари з доданою вартістю, які в нас створюватимуть робочі місця. Потрібне розуміння, що кожен мільярд експорту
товарів з доданою вартістю дає мультиплікаційний ефект.

НЕМОЖЛИВО НЕ ЗНАЙТИ ЗБУТ

Африка цікава українському бізнесу, але є дві проблеми. Перша –
ніхто не розуміє, як там працювати. Відкриваючи бізнес у Європі або
США, є ризик, що він не запрацює, бо ви не знайдете збуту. В Африці
цього немає. Але там є ризик, що ви не навчитеся співпрацювати з
африканцями. Хоча вони ментально схожі на українців, мають такий
же підхід до співпраці. Погано це чи добре – інша річ, це просто
умови ведення бізнесу.
Друга – дуже дорого утримувати компанію. Офіс, склад, персонал – це все обійдеться у 50-70 тисяч доларів на місяць. А щоб компанія вийшла на нормальний рівень, потрібно близько року.
Тому ми – PanAfrican Trading Alliance – пропонуємо компаніям
фактично ділити між собою витрати на утримання проекту і таким
чином разом працювати на африканському ринку ефективніше.

.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БІЗНЕС
ЛЕЖИТЬ НА САМИХ
ПІДПРИЄМЦЯХ
ТОМАС БРУННЕР,
КЕРІВНИЙ ПАРТНЕР ТОВ «АГРОПЛЮС 2006»

TRUMAN

За даними квітня 2018 року, в Україні імпорт свинини втричі перевищує експорт. Найбільше українці купували свинину в голландців, німців і поляків. Що не так з нашими
поросятами?
Європа нині покриває свою потребу в свинині на 120% і стала дуже
сильним експортером. Російські ринки частково для них закрилися,
тож європейці – особливо Німеччина, Іспанія – нарощують експорт
до України й Китаю. Для України це не дуже хороше явище. Але наш
промисловий комплекс існує не так давно, як у тих же Німеччині чи
Данії, тому в плані ефективності трохи відстаємо. Треба дуже сильно попрацювати, щоб Україна могла переекспортувати європейські
країни.
Наскільки внутрішні умови сприяють Україні в нарощуванні експорту?
В Україні будують чимало сучасних тваринницьких комплексів, котрі
якістю не поступаються європейським. Але є й старі, чия продукція
не дотягує до євростандартів. Крім того, Європа дуже боїться ризику африканської чуми, а рівень довіри до українських санітарних
служб – досить низький. І це чудовий аргумент не завозити українського м’яса. Така ж ситуація з цікавими нам ринками Південної Кореї та Китаю: вони теж орієнтуються на європейські стандарти. Коли
Україні вдасться працювати на такому високому рівні, відкриються
величезні перспективи.
Як, на вашу думку, змінилися умови ведення бізнесу за
останні кілька років?
Працювати стало простіше. Ще кілька років тому, в дореволюційний період, відчувався тиск, було багато перевірок «не заради перевірок». Бізнес не сприймався, як досвід, що рухає економіку, створює робочі місця. Нині ж триває відкритий діалог щодо проблем,
уряд значно більше намагається допомогти й бути корисним. Можу
це сказати з власного досвіду.
Яких дій держави, що спрямовані на спрощення ведення бізнесу, ви чекаєте? Чи варто розраховувати лише на
себе?
Відповідальність за бізнес лежить, насамперед, на самих підприємцях. Щодо очікувань від держави – в Україні має працювати судова
система. Коли вона запрацює адекватно, все стане на свої місця: інвестори та підприємці не боятимуться за своє майно. В цьому плані
є позитивні зміни, але їх поки недостатньо.
Незважаючи на проблеми, Україну можна назвати країною можливостей. Приклад роботи «Агроплюс 2006» є
показовим. У чому ваша конкурентна перевага на ринку?
Ми вважаємо себе інноваторською компанією (прим. – в «Агроплюс 2006» вирощують поросят без використання антибіотиків.
Це система «Тимошівка» – за назвою села, де розташовано комплекс). Ідею з антибіотиками ми розвивали самі. Вона викликає
щирий інтерес на міжнародних тваринницьких конференціях у
Німеччині, Швейцарії. У Швейцарії понад 40 компаній працюють
за нашою системою «Тимошівка». Я також брав участь у робочій
групі FAO з видавництва книжки про зменшення використання
антибіотиків у свинарстві. Ми хочемо просувати цю тему й надалі.

Швейцарські фермери працюють за системою «Тимошівка», а скільки українських фермерів приїжджали запозичувати досвід?
Поки це нікого особливо не цікавить. Хоча за останній рік інтерес
дещо зріс. Крапля камінь точить: останні 6 років ми постійно публічно говоримо про це, виступаємо. Мене тішить, що після презентації на нещодавній виставці у Києві до мене підійшли студенти. В нашій системі вирощування свиней без антибіотиків вони
вбачають своє майбутнє, позаяк розуміють: питання актуальне й
для інших європейських країн. Наше бачення: відсутність антибіотиків має стати новим стандартом. Це краще для свиней і додає
цінності м’ясу.
Поділіться планами розвитку компанії.
Плануємо збудувати ще один комплекс і свою забійну, щоб закрити
прогалину у виробництві. Це дасть нам змогу брендувати свою продукцію як м’ясо без антибіотиків. Ціна зросте на 30-50%, але це буде
справді здорове, безпечне м’ясо. Також хочемо перевести бізнес
на франчайзинг, щоб ділитися досвідом, просувати тваринництво
без антибіотиків, розвивати бренд із чіткими стандартами. Запровадження стандартів вимірювання наявності антибіотиків, до речі,
саме й є можливістю захиститися від імпортного м’яса. Ми хочемо
створити національний ринок м’яса без антибіотиків, а згодом стати
найбільшим його експортером.

.
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В УКРАЇНСЬКОМУ АПК
ВСЕ ЛОГІЧНО ТА ЕВОЛЮЦІЙНО

ОЛЬГА ТРОФІМЦЕВА, ЗАСТУПНИК МІНІСТРА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Минуло півроку з часу нашої останньої розмови. Чи помітно за цей час Мінагро просунулося назустріч фермерам?
Нині у всіх на слуху так званий «фермерський мільярд». Його виділення, на мою думку, однозначно є важливим показником руху Міністерства в напрямку підтримки малого фермерства, навіть порівняно з попереднім роком. Мені імпонує, що ця підтримка надається
сфокусавано, головний принцип цієї допомоги – підтримка корпоративних рухів. Я залишаюся при своїй думці, що без об’єднання
будь-якої форми малим і мікровиробникам буде складно виживати.
Цього року зробили фокус на підтримку таких перспективних підсекторів, як м’ясо-молочний напрямок, а також для плодово-ягідних
кооперативів.
Я б не хотіла все зводити тільки до програм державної фінансової допомоги. Бо насправді це значно ширший процес. Міністерство
дедалі більше уваги приділяє виробленню «рамкових політик», що
дають змогу не лише фінансово, а й організаційно підтримати малих і середніх виробників, щоб стимулювати процеси розвитку сільських територій. Попри нашу посилену роботу в регіонах, поки що
залишається дефіцит інформації та освіченості. Треба йти на рівень
областей чи нових ОТГ і працювати там, доносити інформацію про
технології, можливості виходу на нові ринки, отримання державної
допомоги, закупівлю обладнання, інтерес іноземних інвесторів до
співпраці за різноманітними напрямами українського агросектору.
Чи є в рамках комплексного підходу Міністерства план,
як стимулювати виробництво продукції з доданою вартістю, переробку, прихід інвестицій?
Так, є. На моє переконання, таким «спусковим гачком» для розвитку аграрного комплексу та переробки, на першому етапі, спрацює
експорт. В рамках національної Експортної стратегії України ми розробляємо секторальну експортну стратегію, бо «агро-фуд» складова – один з семи пріоритетних секторів національної стратегії. Це
робочий документ, під який нами розроблено розгалужений план заходів. В ньому прописані конкретні кроки, щоб створити стимулюючі
фактори для розвитку переробки, а задіяні будуть Мінагрополітики,
МЕРТ, Мінфін, Держспоживслужба, ДФС, ДСТА та інші відомства.
Які будуть стимули для переробки? Перше – створення попиту на
внутрішньому та пошук нових зовнішніх ринків збуту переробленої
продукції. Друге – фінансові стимули. Це можуть бути податкові
канікули для інвестицій, пільги для іноземних інвесторів, програми
часткової компенсації вартості вітчизняного обладнання для переробки, стимулювання локалізації його виробництва.
Я оптимістка. Впевнена, якщо не буде якихось геополітичних чи
геоекономічних потрясінь, з нинішнім швидким розвитком експорту
ми своїх цілей досягнемо.
Нещодавно відбулася торговельна місія до країн Африки
– чи не перші візити на урядовому рівні. Як зафіксуватися
на африканському ринку?
Перші урядові візити – серйозний політичний сигнал для тих країн,
куди ми їдемо. Наприклад, приїзду української торговельної місії до
Гани, Нігерії, Кенії отримав там багато уваги. А підписання двосторонніх меморандумів на рівні міністерств або угод про співпрацю
між ТПП для африканських країн є знаковим кроком – це формалізація відносин.
Ми налагоджуємо міжурядові зв’язки, а далі важливо зробити ці
контакти сталими і регулярними на рівні бізнесу. Це вже не завдання Міністерства чи уряду. Це – завдання ТПП, профільних асоціа-

40

цій, зацікавлених бізнесових об’єднань. Саме вони організовують
двосторонню співпрацю на рівні бізнесу – обговорюють подальші
заходи, двосторонні економічні форуми.
Ми ж надалі домовляємося про їхню зустрічну торговельну місію
в Україну – Гани чи Нігерії, Кенії чи Танзанії, Анголи.
Я й далі просуваю ідею аграрних аташе. Бо вбачаю потребу в постійному представництві на урядовому рівні в ключових експортних
регіонах. Хоча б 5-10 наших аграрних аташе має бути по світу. Говоримо про Африку – один аташе не спрацює, бодай один на регіон.
Є думка експертів: якщо ми не вийдемо на новий технологічний рівень виробництва й не підвищимо ефективності
менеджменту, то згодом можемо втратити ЄС як двигун
зростання української економіки. Як довго курс на Європу
триматиме нас у тонусі?
Це досить прагматичні думки, що збігаються з моїми. За найсвіжішою інформацією, аграрний експорт за три місяці 2018 року впав
на 4,4%, зменшився на 201,2 млн доларів. Щодо торгівлі з ЄС у цей
період, картина дзеркально інша: експорт зріс на 15% або на 197,5
млн доларів. Зона вільної торгівлі дає поштовх.
Чому ж ці думки я не називаю негативними, а прагматичними?
Аналізуючи геоекономічні процеси, тенденції щодо протекціонізму
у великих торговельних гравців як США та Китай, можна спрогнозувати поведінку ЄС. Він вже робить мудрі речі: активно ініціює та
завершує всі можливі перемовини по зонах вільної торгівлі з Мексикою, В’єтнамом, Японією. Тобто намагається зафіксувати свої
торговельні інтереси в різних регіонах світу. Гадаю, нам потрібно
робити те саме. ЗВТ у середньостроковій перспективі дадуть нам
стабільність у зовнішньоекономічних зв’язках і експортних потоках.
У нашому аграрному секторі все відбувається еволюційно й логічно. У 90-х та на початку 2000-х було накопичення капіталу, «утрясання» ринку, а зараз ми переживаємо цікаві часи, коли відбувається і технологічний стрибок, і розвиток нішевих напрямів чи розвиток
переробки. Та маємо дивитися на 30 років вперед. І посилюватися
завдяки AgTech. Реалізувати стартапи в реальні прикладні аграрні
технології, які можна продавати. Хто знає, може найкраще українське м’ясо – з пробірки? А може краще зайняти люксовий сегмент
справжньої яловичини, коли увесь світ намагатиметься нагодувати
яловичиною з пробірки.

.
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РЕЦЕПТИ ЛІКУВАННЯ
ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ

ІРИНА ДУШНИК, ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР КОМІТЕТУ ЗЕРНОВИХ
ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
ПРОБЛЕМА

РІШЕННЯ

«Сірий» ринок зерна в Україні з часткою до 40%. Врожай у сільгоспвиробників скуповують посередники за готівку з використанням підроблених документів і підставних компаній. Cумлінні фермери втрачають конкурентоспроможність, валютна виручка не надходить
в Україну, на легальний ринок за підробленими документами потрапляє «сіре» зерно, яке
неможливо ідентифікувати.

На законодавчому рівні розробити превентивний механізм, який унеможливить
експорт сільгосппродукції без повернення
валютної виручки в Україну.

Дефіцит вагонів-зерновозів і тяги. На цей рік зовсім не бюджетували грошей для
будівництва зерновозів і незрозуміло, чи виділять їх наступного року.

Дати зелене світло приватному бізнесу,
що готовий власним коштом оновити парк
вагонів-зерновозів і локомотивів за умови
реалізації відповідної тарифної політики.

Потрібне вдосконалення чинних фітосанітарних процедур та приведення їх у
відповідність до законодавства ЄС. Сьогодні за одну й ту саму процедуру компанії
платять і сервейєрам, і державним органам.

Розроблений торік законопроект №6673
обумовить розширення мережі фітосанітарних лабораторій, дасть змогу зменшити час проходження відповідних процедур
та уникнути дублювання операцій.

Стабільність і передбачуваність податкової політики щодо «старих сум» бюджетного відшкодування ПДВ. Платники податків нині позбавлені можливості отримати «старі суми» бюджетного відшкодування ПДВ, які було заявлено до 1 лютого 2016 року.

Бізнес вбачає в законопроекті №7518 найреальніший практичний підхід для забезпечення повернення власних коштів.

Відшкодування ПДВ під час експорту сої та ріпаку. У грудні 2017 року ВР України
ухвалила так звані «соєво-ріпакові правки», відповідно до яких скасовано відшкодування
ПДВ на сою з 1 вересня цього року та рапс з 1 січня 2020 року. Це призведе до падіння цін
на внутрішньому ринку сої та ріпаку та, як результат, змусить фермерів скоротити посіви
цих культур. Крім того, спонукатиме малих та середніх сільгоспвиробників реалізовувати
товар за готівку, що призведе до збільшення долі тіньового ринку зерна в Україні.

ЕВА звернулася до Президента з проханням накласти вето на проект закону
№7403-д, що створює дискримінацію по
відношенню до малих та середніх виробників сої та ріпаку, а також компаній-експортерів, які будуть позбавлені можливості
отримати бюджетне відшкодування ПДВ.

Напрацювання методики розрахунку викидів парникових газів під час виробництва кукурудзи та рапсу. Відсутність звітів щодо фактичних показників викидів парникових газів (СО2, N2O, CH4) в Україні є серйозним стримувальним бар’єром при експорті
кукурудзи та ріпаку до ЄС. Через це є чималий ризик, що європейський ринок буде втрачений для вітчизняного ріпаку (близько 85% експорту) й істотно обмежений для кукурудзи.

Потрібна методика, яку мають розробити
українські інститути. Ця проблема перебуває на межі компетенції Мінагрополітики
та Мінприроди.
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НА ПЕРЕТИНІ
АГРОБІЗНЕСУ ТА ІТ

ЮРІЙ ПЕТРУК, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ AGTECH UKRAINE
ЯК ОПТИМІЗУВАТИ
…ВИТРАТИ

В українському топі нині технології, що окуповуються до двох років.
Приміром, контроль пального. Починається посівна і умовний дядько Федір зливає зі свого трактора 50 л солярки щодня. Помножити
це на два тижні посівної – ось і рахуйте. Отже, одразу окуповується
вартість GPS-трекера, лічильника пального, програмного забезпечення та обслуговування на кілька років.
Наступна технологія, що окуповується дуже швидко, – облік земельного банку. Можна пройтися чи проїхатися по периметру полів
з GPS-приймачем і зробити заміри з точністю до 5 см. Але в разі
обробітку сотень тисяч гектарів заміри зазвичай роблять за допомогою супутникових знімків. Завдяки цьому можна ідентифікувати
необроблювані зони і визначити фактичну площу в обробітку, створити електронні карти полів з історією: що саджали, чим обробляли,
які добрива вносили. Окуповується це вже на етапі бюджетування,
бо зазвичай фактично обробляється менша площа, ніж зазначена в
орендних угодах. На полі майже завжди є яма, стовп чи кущ, курган,
лінія електропередач, дорога, наїжджена колія – ділянка, якої не
обробляють. Середнє бюджетування – 300-500 доларів на гектар.
Ідентифікувавши такі ділянки, можна не закладати у витрати грошей на їхній обробіток. А коли йдеться про сотні тисяч гектарів, то
зберегти можна не одну сотню тисяч доларів. Це все про оптимізацію використання наявних ресурсів.

…ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Власність на землю стимулює відповідальне до неї ставлення. Є
багато невеликих орендарів, які «беруть» поле на кілька років, витискають з нього за цей час максимум і – до побачення.
Ті, хто має приватну власність на землю, відповідально нею користуються. Для них немає сенсу її виснажувати, бо і за 5, і за 10, і
за 40 років ця земля буде їхньою або ж вони матимуть можливість
її продати.
Через відсутність права власності на землю чимало господарств
не інвестують у найперспективніші технології (приміром, диференційне внесення), які зазвичай окуповуються за 4-7 років. Плюс, ніхто
не впевнений, як повернеться законодавство, чи не «відтиснуть» у
них цю землю, чи не назвуть угоди недійсними. Фермер повинен
мати змогу планувати, бо, приміром, якщо правильно робити систему удобрення, вона дасть плоди через 5 років, щонайменше.

…ЕКСПОРТ ТЕХНОЛОГІЙ

Наразі можна виділити три найперспективніші напрями для експорту технологій в агросекторі:
Дрони та БПЛА (безпілотні літальні апарати). Тут Україна посідає сильну позицію з точки зору розробки літальних платформ
(AeroDrone, Ukrspecsystems, ITEC та безліч дрібних виробників),
пропонує комплексні продукти для використання в сільському
господарстві (AgriEye) та створює цілком інноваційні продукти,
такі як спеціалізований дрон для обприскування полів від KRAY
Technologies, що рік тому був лише прототипом, а нині його вже продають на ринках США та Канади.
Різноманітні GPS-розробки. Це системи трекінгу і телеметрії від
BITREK та IT-lynx, антени і точні приймачі від EPS, системи автопілотування техніки від eFarmer.
Вимірювальні прилади і системи автоматизації: твердоміри
ґрунту від Skok Agro, метеостанції від Meteotrek, системи управління теплицями від SmartEP, автоматичні фертигатори від UAberry.
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Ще до цього переліку можна додати нішеві програмні продукти,
приміром, GrainTrack для зернотрейдерів, і наявність експертизи по
роботі з агросектором в українських аутсорсингових компаній.

…КОМУНІКАЦІЮ

AgTech Ukraine – галузева асоціація, що об’єднує два світи: ІТ та
агробізнес. Ми працюємо з трьома цільовими сегментами: 1) ІТ та
технологічні компанії, що пропонують обладнання, програмні продукти, послуги та інтеграцію технологій; 2) компанії, що працюють
в агросекторі (виробники, переробники, дистриб’ютори, трейдери,
вендори обладнання, техніки, насіння, добрив, пестицидів…); 3)
стартапи, винахідники, новатори та молоді проекти.
Наше завдання – бути комунікатором між цими цільовими аудиторіями, максимально поширювати інформацію про можливості
співпраці та потенційні вигоди для сторін. Ми розвиваємо ринок
високих технологій для сільського господарства в Україні, допомагаємо іноземним компаніям правильно на нього заходити, а вітчизняним – знаходити можливості співпраці за кордоном. Також ми

«

Iнтерес іноземних
фондів до українських
розробок є

»

виконуємо інформаційну функцію – представляємо Україну на міжнародних заходах і поширюємо на внутрішньому ринку інформацію
про технологічні інновації та тренди у світі.
Інтерес іноземних компаній, фондів до українських розробок є.
За останні два роки пожвавилися венчурні фонди зі США, Європи та
Китаю. Особливо активно зараз цікавляться Україною американські
інвестори. Їхній ринок став надто зарегульованим і стартапи дуже
переоцінені (якщо йдеться про венчурні інвестиції). А в нас навпаки
– дуже недооцінені. Тобто, якщо в Україні нормальна інвестиція –
300 тисяч доларів, то в Штатах це – 3 мільйони.

.

розробки секторальної
»»Початок
«агро-фуд» стратегії в рамках
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Експортної стратегії України

державної підтримки
»»Фокус
на стимулюванні кооперативних рухів
займає перше місце
»»Україна
в експорті курятини до ЄС
в першому читанні
»»Ухвалення
законопроекту №6673, що регулює
проведення фітосанітарних процедур

фінансова корпорація
»»Міжнародна
(IFC) заявила про намір фінансувати
українські агростартапи
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TRUMAN Agency
Команда TRUMAN Agency об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне
планування, PA&GR, лобізм та мiжнароднi комунiкацiї.
Агентство враховує сучасний вектор розвитку України для проведення ефективних
кампанiй, спрямованих на вирiшення питань українського бiзнесу та вiдкриття
нових перспектив для iноземних компанiй в Українi.
Контакти:
		
		

вул. Iгорiвська, 1/8, Київ, 04070
Тел.: +380 98 175 97 46
www.truman.ua

Тетяна Гайдук
Head of Communications, куратор проекту
e-mail: tetianagaiduk@truman.ua

Наша сторiнка
у Facebook

© Повне або часткове вiдтворення матерiалiв дослiдження допускається
виключно за згоди авторiв проекту.
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