


Ми втратили на війні тисячі людей, території, переробні підприємства, видобуток вугілля та нафти, підприємства 

нафтохімічної промисловості й кілька мільйонів працездатного населення, що виїхало на заробітки. Можливо, хтось 

бачить Україну 2018-го саме такою. 

А я бачу країну, валютні резерви якої за останні 4 роки зросли в 3,3 разу, а інфляція знизилася в 3,2 разу. Україна піднялася 

на 41 сходинку вище в рейтингу Doing Business. Успіхи НБУ визнають і Світовий Банк, і МВФ, і ЄБРР. Країна ухвалює 

трирічний бюджет, його дефіцит знижено в 3,1 разу. ПДВ повертається в автоматичному режимі. За три квартали 2018 

року завдяки реформі децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли на 25% проти аналогічного періоду 2017-го. 

Усунуто ціновий дисбаланс на газовому ринку. Цьогоріч Україна посіла третє місце в експорті м’яса птиці до країн ЄС. 

Плюс 90% до рівня 2017 року. У 2017-му Україна посіла шосте місце в експорті пива до Європи. Плюс 50% до рівня 2016 

року. Врожай зернових цьогоріч перевищить історичний максимум 2016-го. Перелічувати зміни, що відбулися за останні 

4 роки, можна довго. І коли я це роблю, щоразу чую щось на зразок: «Іване, ви серйозно? Я й не знав/не знала». 

А хто про це знає? Системно – ніхто. Навіть всередині країни небагато людей усвідомлюють, що саме тут відбувається. А 

за кордоном про Україну згадують хіба тоді, коли нас спіткає війна, пожежа чи потоп. Це природно: всіх цікавлять місцеві 

новини, а щоб зацікавили чужі, потрібно докладати постійних зусиль. Не просто відвідувати виставки та інвестиційні 

форуми, а й знайомитися там із журналістами, довго та натхненно розповідати їм, які неймовірні зміни відбуваються в 

Україні. Та цього не роблять. Прес-служби компаній не звикли співпрацювати з журналістами. Я навмисне пошукав у 

мережі новини про зростання обсягів постачання пива з України до ЄС. Прочитав понад 20 матеріалів і в жодному не 

знайшов назв компаній, які забезпечили це зростання. 

Державні відомства та компанії цього зовсім не роблять. Бо ж треба написати новину, узгодити її, потім, можливо, 

переписати і знову узгодити. Так, рідкісні винятки є. Але тому вони й винятки. Звідки ж інвесторам дізнатися про те, що 

в Україні не лише війна, пожежа чи потоп? Нізвідки. Поки Україна про це не розповість. 

IВАН ВАНЄЄВ 
Засновник, Керiвний 

партнер TRUMAN Agency
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ЕКОНОМІКА ВИМАГАЄ ГРОШЕЙ

Банківський сектор оздоровлюється й нині перебуває в кардинально кращій 

формі, ніж кілька років тому. Із цим погоджуються і банкіри, і бізнес,

і представники міжнародних фінансових інституцій. 

Очищення банківської системи, запровадження вимог до капіталу, акцент 

на управлінні ризиками, посилений фінмоніторинг і суворіші вимоги до 

позичальників – все це створює умови для чесної конкуренції між банками. 

А виграють від неї клієнти. 

Банки мають достатньо ліквідності і можуть задовольнити попит населення 

та бізнесу на кредити. Юридичне підґрунтя для пожвавлення кредитування 

закладено: Верховна Рада підтримала важливі законопроекти, що 

захищають права кредиторів, законодавчо вдосконалено процедури 

банкрутства юридичних осіб та запроваджено інститут банкрутства 

фізичних осіб. Банки позбуваються частини ризиків, які раніше закладалися 

і у відсоткову ставку, і в комісію. Кредитоспроможність населення зростає. 

Свідомий бізнес визнає, що банки – надійний партнер і додаткова пара 

очей, яка моніторить успіх компанії. 

Для масового кредитування наразі бракує прийнятної відсоткової ставки. 

Хоча, на думку НБУ, саме ставка на рівні 18% сьогодні забезпечить баланс між 

необхідністю знизити інфляцію та потребою підтримати економічне зростання. 

У розмовах з експортерами з’ясувалося: бізнес має незадоволену потребу в 

торговому фінансуванні. Банкіри визнають, що в умовах постійного змагання 

банків за капітал клієнти втратили частину сервісу. Зокрема, торгове 

фінансування нині справді закриває не більш ніж 6% потреб. 

Втім, трансформація Нацбанку, зусилля міжнародних фінансових інституцій  та 

кілька років напруженої роботи зробили свою справу – змінили банківський 

сектор України докорінно. Це створює гарні передумови для відновлення 

кредитування і, як наслідок, насичення української економіки грошима. .

ФIНАНСИ
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В останні роки банківський 
сектор України зазнав істотних 
трансформацій. Система 
оздоровилася, чимало банків пішли 
з ринку. Як це вплинуло на роботу 
Райффайзен Банк Аваль? 

Цифрові характеристики нашого 
розвитку свідчать на користь реформ, що 
відбулися з 2014-го. Вони підтверджують 
тезу: чесна конкуренція, яку створено 
прозорим застосуванням регламентів 
функціонування банківського сектору до 
всіх учасників ринку, трансформується 
на користь. Реформи, що полягають 
у беззастережному запровадженні 
вимог до капіталу, методології 
ризик-менеджменту, контролю за 
фінансуванням пов’язаних осіб створили 
умови, в яких банки конкурують. А в цій 
чесній конкуренції виграють клієнти. 

Останні три роки ми демонструємо 
високу прибутковість операцій і 
зростання клієнтури. Це те, про що 
мріють наші акціонери та менеджмент. 
До прикладу, кредитний портфель для 
корпорацій останні два роки збільшувався 
майже на 40% щороку. Такі ж показники й 
для малого та середнього бізнесу. 

Не останню роль у відновленні 
кредитування відіграє захист прав 
кредиторів. Як ви вважаєте, ухвалення 
відповідних законів змінить ситуацію 
на ринку банківських кредитів?

Закон про захист прав кредиторів, як ми 
його називаємо, є результатом тривалої 
роботи експертів. Ми задоволені цим 
законом, який президент підписав 1 
листопада. В ньому багато оновленого 
інструментарію, що забезпечить 
ефективну роботу з захисту прав і 
кредиторів, і позичальників. Поведінка 
учасників угоди тепер має більший 
захист відповідно до покращених 
процедур стягнення, судових процесів і 
підготовки до них, процедур досудового 
врегулювання спорів тощо. Це значно 
поліпшує юридичну площину взаємодії 
кредитор-позичальник. 

Та чи достатньо цього, щоб сказати: 
ми отримали можливості масового 
кредитування? Ні. Для відновлення 
кредитування потрібно ще дві 
речі. Перша – підвищення доходів 
населення і, як наслідок, зростання 
його кредитоспроможності. Друга – 
зниження ціни грошей. Ми знаємо про 
наміри Національного банку привести 
інфляцію до однозначного числа, що 
безпосередньо пов’язано зі зменшенням 
відсоткових ставок по кредитах. 

Як бачите, юридичний плацдарм у нас є. 
Маємо й досвід врегулювання конфліктів, 
який напрацьовано в роки кризи. Доходи 
населення зростають. Наразі немає 
прийнятної відсоткової ставки. Коли всі 
ці складові гармонізуються, матимемо 
більше підстав для масового кредитування 
населення. Як, власне, і підприємств та 
організацій. Бо зараз, при ставці 20% і 

РОЗВИТОК НАШОГО БАНКУ 
СВІДЧИТЬ НА КОРИСТЬ РЕФОРМ

ВОЛОДИМИР ЛАВРЕНЧУК
голова правління 
Райффайзен Банк Аваль

В ЧЕСНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ 
БАНКІВ ВИГРАЮТЬ КЛІЄНТИ
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вище, кредитні гроші доступні лише на 
короткий термін і не для всіх галузей. 

Як змінилися вимоги до позичальників 
через негативний досвід банків, 
виражений у накопиченні істотних 
обсягів NPL? 

Нині банки в усьому світі запроваджують 
суворі вимоги до розкриття клієнтами 
даних про кінцевого бенефіціара та зміст 
своїх операцій. Це те, що банківською 
мовою називається KYC (know your cli-
ent – знай свого клієнта), і фінансовий 
моніторинг. Це світові практики, які 
запроваджено рішеннями банківських 
регуляторів, урядів та міжнародних 
фінансових організацій. Уникнути їх 
неможливо. Ми можемо говорити, що це 
посилення вимог, але інакше – не працює. 
Тому відповідь моя така: отримати кредит 
стало складніше тим, хто мав недосконалі 
чи приховані документи на власність, 
вів операції, що непрямо пов’язані зі 
статутною діяльністю. Звичайно, для 
України, де 40% економіки в тіні, ці вимоги 
видаються суворими. 

Вони можуть здаватися обтяжливими й 
тому, що клієнти їх забезпечують вручну 
і на вимогу, замість того, щоб кредитні 
установи отримували цю інформацію з 
електронних реєстрів. Але майбутнє за 
діджиталізацією, що вже в перспективі 3-5 
років може розв’язати цю проблему. 

Яка динаміка частки проблемних 
кредитів у структурі кредитного 
портфелю Райффайзену?

Дуже позитивна. За часів кризи їхній 
рівень сягав 50%. Нині в нас проблемних 
кредитів – менш ніж 20%, на кінець року 
чекаємо рівня 12%, а в 2019-му матимемо 
однозначне число. 

Варто відзначити, що під час та після 
останньої кризи поведінка позичальників 
щодо врегулювання заборгованості 
стала значно конструктивнішою, ніж до 
кризи. Також зверну увагу, що судова 
система працює більш прогнозовано, у 
відносинах із судовою владою поменшало 
штучно створених проблем. Нові 
регламенти дозволяють нам оперативно 
укладати угоди з врегулювання або 
списання заборгованості, якщо 
перспективи погашення немає. Зникли 
чинники, що стримували нас тривалий 
час. Це дає змогу швидше розчищати 
кредитний портфель. 

Тривалий час ви співпрацюєте з ЄБРР 
у наданні дешевших кредитів для МСБ. 
Якими є результати такої співпраці?

Ми маємо дві партнерських угоди – з ЄБРР 
та Європейським інвестиційним банком. 
Вони мають різні умови, але спільну мету: 
забезпечити клієнта кредитними грошима 
у випадку, коли оцінені ризики співпраці з 
ним перебувають на межі нашої кредитної 
політики. Тобто, коли ризики є досить 
високими і за формальними ознаками 
ми мали би відмовити такому клієнту, ми 
розподіляємо ці ризики з іншим банком. 
Так простіше їх моніторити, та й в разі 
невдачі вона буде не такою болісною. За 
двома програмами вже вибрано кредитів 
на 35 млн євро. Здається, це вдала модель 
підтримки бізнесу в Україні. 

Кредитування експорту – один з 
недостатньо закритих сегментів 
банківського сектору. Експортери 
відчувають брак торгового 
фінансування. Як цю проблему 
можна розв’язати в межах галузі? І які 
інструменти пропонує експортерам 
Райффайзен Банк? 

У країнах Центральної та Західної Європи 
до 30% потреб у фінансуванні закривають 
саме гарантії, акредитиви, векселі – те, 
що називається торговим фінансуванням. 
В Україні цей показник перебуває на 
рівні 5-6%. Це мало, тому зауваження 
справедливі. В умовах постійного 
змагання банків за капітал клієнти 
втратили частину сервісу, про який ви 
кажете. І цю критику потрібно сприйняти 
і банкам, і банкірам. 

Щодо Райффайзену, ми хотіли б 
наростити обсяги експортних операцій. 
Вважаємо, що маємо добру експертизу 

з торгового фінансування. Вже кілька 
років поспіль отримуємо відзнаку від 
ЄБРР, як найкращий банк для торгового 
фінансування. Нині ми є першим банком 
за кількістю виданих гарантій. Та все одно 
підтверджую: обсяги цих операцій не 
відповідають потребам економіки України. 

Чи планує Райффайзен розширювати 
роботу на сектори, в яких раніше 
був недостатньо представлений? Які 
галузі мають найбільший попит на 
кредитні гроші?

По-перше, це IT-індустрія, що стала 
третім великим експортером в країні 
після агро та металургії і зростає на 27% 
щороку. Звісно, це приваблює банки 
позмагатися за неї. Це дуже вимоглива 
публіка, забезпечити їй якісний сервіс – 
серед банківських пріоритетів. 

Друга галузь – відновлювальна 
енергетика, що з альтернативної дедалі 
більше перетворюється на основну. 
Тут Банк поки має обмеження. 

Третій напрям – інфраструктурні 
проекти. Масштаби фінансування, якого 
вони потребують, значно перевищують 
можливості окремо взятого банку. 
Прогнозую, що на якомусь етапі знову 
з’являться банківські синдикати, щоб 
закривати такі потреби. Це складніше 
завдання, що потребує більшої експертизи 
і тривалішої підготовки. Але це те, без 
чого мені складно уявити повноцінну 
роль банківського сектору у відновленні 
економіки України. . 
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25 жовтня Нацбанк оновив макроекономічний прогноз: 
прогноз інфляції підвищив до 10,1%, але облікової ставки не 
змінив. Який сигнал НБУ таким чином посилає ринку? 

Справді, прогноз інфляції підвищено на 1,2%. Ставка залишилася 
на рівні 18%. Правління Національного банку вже тривалий час 
із перервами підвищувало облікову ставку. Рік тому вона була 
на позначці 13,5%. З огляду на це, а також на очікувану динаміку 
інфляції в наступні рік-півтора, правління вирішило: нині ставка 
перебуває на достатньо високому рівні, щоб забезпечити 
зниження інфляції до середньострокової цілі в 5% 2020 року. 

Питання ставки – це завжди питання компромісу між цілями, 
які в чіткій пріоритетності ставить перед собою Нацбанк: 
1) цінова стабільність; 2) фінансова стабільність; 3) економічне 
зростання. З огляду на це, визначається рівень відсоткової 
ставки, що є найприйнятнішим у певний момент. Саме ставка 
на рівні 18% сьогодні забезпечить баланс між необхідністю 
знизити інфляцію й привести її до цілі та потребою підтримати 
економічне зростання. 

Але достатньо суворі монетарні умови – не єдиний сигнал, який 
правління посилало ринку в офіційній комунікації з монетарної 
політики. Політика Національного банку є проактивною. Це 
означає, що під час ухвалення рішення до уваги береться, 
насамперед, не минула динаміка інфляції, а очікувана. Тому 
НБУ посилає сигнали про ризики для зниження інфляції, які 
вбачає в майбутньому. 

Україна, як мала відкрита економіка, не може стояти осторонь 

глобальних процесів – ситуації на зовнішніх ринках, динаміки 
зростання світової економіки. Ми відчуваємо вплив політики, що 
визначається глобальними державами та їхніми центральними 
банками. Федеральна резервна система США, Банк Англії 
підвищують відсоткові ставки, Європейський центральний банк 
послідовно скорочує програму з «кількісного пом’якшення». 
Відповідно, посилюється інтерес інвесторів до ринків 
розвинених держав. А це означає відплив інвестицій з ринків 
країн, що розвиваються. 

Крім відпливу капіталу з країн, що розвиваються, правління 
також наголосило на ризиках стрімкішого охолодження світової 
економіки, зниження цін на сировинні товари, подальшого 
подорожчання енергоносіїв на світових ринках. 

Прогноз до 2020 року такий, що завдяки виваженій 
монетарній політиці інфляцію очікують на рівні 5%, що 
наполовину менше, ніж тепер. Варто чекати такого ж 
стрімкого зниження облікової ставки?

У теорії – так. Облікова ставка має знижуватися разом з 
інфляцією, але тут не можна говорити про чіткий лінійний зв’язок. 
На початкових етапах реалізації інфляційного таргетування 
центральні банки схильні провадити жорсткішу політику, ніж 
більш досвідчені банки за інших рівних умов. Бо вони мають 
демонструвати цілеспрямованість у забезпеченні цінової 
стабільності, щоб заслужити довіру населення та учасників 
ринку. Крім того, ухвалюючи рішення про облікову ставку, 
Національний банк повинен враховувати й чимало інших 
чинників, окрім інфляції. 

ОБЛІКОВА СТАВКА – ЗАВЖДИ 
КОМПРОМІС МІЖ ЦІЛЯМИ НБУ

ЄВГЕН СТЕПАНЮК
начальник управління реформування 

фінансового сектору НБУ
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У Стратегії з реформування фінансового сектору до 2020 
року відновлення кредитування є одним із завдань. З огляду 
на які показники можна буде сказати, що мети досягнуто?

Насправді, стратегічна мета полягає не в досягненні певного 
кількісного показника, а в створенні сприятливих умов, за яких 
бізнес та населення могли б активніше залучати кредити, а 
для стабільності фінансової системи не виникало істотних 
ризиків. Як цього досягти? Насамперед, потрібно забезпечити 
захист прав кредиторів, що неможливо без реформи судової 
та виконавчої систем. 

У цьому напрямі вже зроблено чимало. Верховна Рада 
підтримала важливі законопроекти, що стосуються захисту 
прав кредиторів, покращення корпоративного управління в 
державних банках. Законодавчо вдосконалено процедури 
банкрутства юридичних осіб, запроваджено інститут 
банкрутства фізичних осіб. Виконання цих законів має сприяти 
поліпшенню умов роботи банківського сектору в Україні та 
активізації економічної активності. 

Перед Нацбанком нині два різноспрямовані завдання: 
з одного боку, боротися з інфляцією і змушувати людей 
зберігати, з іншого – забезпечити українську економіку 
достатньою кількістю грошей. Що є більшим ризиком: не 
вберегти країну від інфляції чи не дати економіці стрибнути 
через брак грошей?

З огляду на пріоритетність цілей Національного банку відповідь 
однозначна – передусім, інфляція. У довгостроковій перспективі 
саме цінова стабільність є тим надійним фундаментом, який 
дасть змогу забезпечити стале економічне зростання. 

Щодо забезпечення економіки коштами, банки достатньо 
ліквідні і можуть задовольнити попит на кредити населення та 

бізнесу. Згідно з опитуваннями, банки зберігають оптимізм і в 
наступні 12 місяців сподіваються на пожвавлення кредитування 
бізнесу та населення. 

Отже, жорстка монетарна політика, яку НБУ провадить поточного 
року, не стає на заваді відновленню кредитування. Проблема в 
тім, де знайти тих позичальників, які будуть готові брати ці кошти 
і повертатимуть їх. 

А яких позичальників шукають банки?

Надійних. Котрі мають підтверджену звітність, гарну кредитну 
історію. З 1 січня 2019 року запрацює в двосторонньому режимі 
кредитний реєстр НБУ, де комерційні банки зможуть бачити, як 
їхній клієнт обслуговував свої кредити в інших банках. Це буде 
важливим кроком до якісного оцінювання банківських ризиків і 
допоможе захистити фінустанови від накопичення проблемних 
кредитів у майбутньому. Адже поки, на жаль, частка проблемних 
активів у портфелях банків залишається дуже високою. 

Тобто, умови до позичальників будуть суворішими? 

Залежить від позичальника. З початком роботи кредитного реєстру 
банки зможуть більш зважено оцінювати ризики позичальника, що 
в майбутньому дасть змогу надавати якісніші кредити. 

За результатами останнього опитування про умови 
банківського кредитування, фінустанови готові пом’якшувати 
вимоги до позичальників, що належать до категорії малого та 
середнього бізнесу. Але планують підвищувати їх для великих 
позичальників та фізосіб. 

Сьогодні банкам важливо позбутися тягаря минулого у 
вигляді значного обсягу непрацюючих активів на балансах, які 
відволікають ресурси від, власне, банківської діяльності. . 
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1.  Дієвість щойно ухвалених нормативних актів, що 
регулюватимуть відносини в банківській царині, ми відчуємо 
повною мірою, коли вони справді запрацюють. Сподіваюся, 
буде розв’язано й проблему з корумпованими судами. Бо від 
цього страждають і банки, і позичальники. Люди позбавлені 
можливості брати кредити на вигідних умовах або й 
зовсім отримувати доступ до кредитних коштів, бо банки 
перестраховуються від можливих ризиків: коли щось піде не 
так і ми не зможемо відстояти права в суді. Коли кредитори 
незахищені – країна втрачає. 

2.  Окрім недостатньої захищеності кредитора, проблемою є 
брак гарних позичальників. Точніше, їхня недостатня прозорість. 
Якщо позичальник подбав, щоб стати зрозумілим для банку, він 
може претендувати на вигідні умови кредитування. Коли має 
проблеми з транспарентністю, то, як і знайде десь у банківській 
системі гроші, отримає їх на значно гірших умовах. 

3.  Українському банку складно конкурувати з європейським 
у здійсненні торгового фінансування. Адже клієнти, а надто їхні 
партнери, хочуть підтвердження першокласних європейських 
фінустанов. Якщо ти європейський банк, робити це простіше, 
але за це є певна ціна. Бо підтвердження акредитиву чи гарантії 
– це операція за трансфертним ціноутворенням. Мало того, 
банкіри, що надають гарантії, отримують плату за ризик, який 
вони беруть на свій баланс або на позабаланс в цьому разі. Інколи 
саме ціноутворення робить операції з торгового фінансування 
невигідними. 

4.  Імідж України, як країни, де права кредитора незахищені, 
гальмує бажання контрагентів співпрацювати. Це впливає на 
ціноутворення всіх фінансових інструментів, що пов’язані з 
Україною. 

5.  Стратегія нашого банку – збалансовано збільшувати активи 
в Україні. Безумовно, орієнтуючись лише на високоякісних 
позичальників. Хочемо розвивати і корпоративний, і роздрібний 
сегмент. Але ми не йдемо в продукти лихварства, як от, 
приміром, споживчі кредити під 80% чи 100% річних. Цього ми 
не плануємо робити. 

6.  Корпоративний бізнес згодом даватиме великі прибутки. Але 
для цього потрібен певний час, щоб вибудувати сталі стосунки з 
гарними позичальниками. 

7.  Банківська система змінила вимоги до прозорості клієнта. 
Клієнтам це не подобається, бо раніше вони не відповідали на 

стільки запитань. Зате тепер значно менше брудних грошей у 
системі. 

8.  ПРАВЕКС, мабуть, зараз «найчистіший» банк. Частка 
проблемної заборгованості в структурі кредитного портфелю 
становить менш ніж 2%. Ми всі погані кредити продали й забули. 
Не змогли продати валютної іпотеки, бо вона під мораторієм. 
Але вона в нас зарезервована й перебуває поза балансом. А 
все, що можна було продати, ми продали. 

9.  Розширюючи банківську діяльність на нові сектори, не 
орієнтуємося на прибутковість. Зважаємо на те, чи можемо 
дозволити собі прийняти ризик цього клієнта. Якщо клієнт 
демонструє бажання співпрацювати з нами системно й 
стратегічно, тоді ми дамо йому найкращі умови. Бо ми зацікавлені 
в побудові стосунків. 

10.  Банківська система отримує прибутки. Отже, є 
можливість інвестувати, розбудовувати сервіси. Банківська 
система збільшує активи. Це означає, що вона фінансує 
домогосподарства і бізнес. Поліпшено правове середовище в 
банківській царині. Я не чекаю від усіх цих покращень миттєвого 
ефекту, але це гарний зачин на майбутню роботу. . 

КОЛИ КРЕДИТОРИ НЕЗАХИЩЕНІ 
– КРАЇНА ВТРАЧАЄ

ТАРАС КИРИЧЕНКО
голова правління АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

(Intesa Sanpaolo Group)

ІМІДЖ КРАЇНИ, ДЕ ПРАВА КРЕДИТОРА 

НЕЗАХИЩЕНІ, ГАЛЬМУЄ БАЖАННЯ 

КОНТРАГЕНТІВ СПІВПРАЦЮВАТИ
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Наскільки складною є фінансова 
організація вашого бізнесу з огляду 
на те, що це холдинг активів у різних 
галузях? 

Ми практикуємо індивідуальний підхід 
до кожного бізнесу. Коли ми тільки 
розпочинали бізнес 2007 року, то, 
крім власних коштів, брали банківські 
кредити. Інвестували обігові кошти в 
основні засоби ресторанів, повертали 
їх і вкладали в інші ресторани. З позиції 
фінансового менеджменту я розумів, що 
неправильно вкладати обігові кошти в 
капітальні інвестиції. Але окупність деяких 
наших активів становила лише кілька 
місяців! І я міг йти на такий ризик. 

Нині я намагаюся міксувати інвестиції 
власного капіталу та банківське 
кредитування. Бо вважаю за краще 
заплатити банку і розділити з ним всі 
виклики проекту. Щоб швидко розвивати 
бізнес, потрібен партнер. І в своїй стратегії 
ми вирішили, що таким партнером будуть 
банки, а не приватні кредитори. Перевага 
банків – у зрозумілих умовах і чітких 
правилах фінансування. Якщо умови гри 
комфортні для обох сторін, співпраця 
складається перфектно. Крім того, банки-
партнери ставлять правильні питання до 
бізнесу, моніторять фінансову звітність – 
здійснюють перевірки, які бізнесу ніколи 
не завадять. Завжди добре мати додаткову 
пару очей, щоб стежити за своїм бізнесом. 

На яких умовах ви отримали перший 
кредит? 

Застава. Кредит нам надав Банк Львів 
– локальний банк у західному регіоні. 
Чому він? Бо цей банк був гнучкий, я 
знав його власника і позаяк ми не могли 
покрити кредитів нерухомістю, банк взяв 
як заставу і обладнання, і корпоративні 
права фірми – все, що ми мали. Так ми 
відкрили «Криївку». Банківський кредит 
дав нам можливість стартувати. 

Те, що ви володієте активами і 
в ресторанному та готельному 
бізнесі, і в легкій промисловості, і 
у видавничій справі – маєте понад 
20 активних проектів – це широта 

бізнесових інтересів чи прагматична 
диверсифікація фінансових ризиків?

До переліченого, це ще й частка 
випадковості. Коли ти зустрічаєш ідеї, в 
які хочеш інвестувати гроші, та партнерів, 
яким довіряєш. 

У якому співвідношенні ви вкладаєте 
власні та позичені кошти у розвиток 
бізнесу?

Ми дуже активно реінвестуємо. Я 
намагаюсь дотримуватися пропорції 
50/50. Тоді вартість кредитного 
фінансування виходить адекватною. Плюс 
банк-партнер таки половинить ризики. 

З огляду на досвід співпраці з трьома 
банками: Райффайзен Банк Аваль, ОТР 
Bank, Банк Львів, чим керуєтеся у виборі 
фінустанов для співпраці?

Я вважаю, що варто працювати зі 
щонайменше трьома банками. Так 
бізнес почувається комфортніше, бо має 
диверсифіковану кредитну базу. Обираю 
банки переважно з іноземним капіталом, 
бо вважаю, що в них зрозумілі правила 
гри, усталені процедури. Але основний 
критерій – це вартість ресурсу і гнучкість 
банку. Приміром, Райффайзен Банк, а 
тепер і Приватбанк, з яким ми ведемо 
переговори, пропонують конкурентний 
кредитний ресурс, а, скажімо, OTP – 
здорожчав. Коли вартість кредитного 
ресурсу перевищує 20%, бізнес не 
витримає такого навантаження. 

Ви мали переговори і з австрійським 
відділенням Райффайзену. Проте, 
співпрацюєте з його українським 
підрозділом. Які умови кредитування 
в Україні зіграли на користь рішення 
кредитуватися в Авалі?

Ми звірялися. Я не дозволяю собі брати 
валютні кредити й інвестувати їх у 
гривневий бізнес. Зараз ми торгуємо 
зеленим кавовим зерном: купуємо каву 
в Латинській Америці, а продаємо в 
Україні та Європі. Якщо реекспортувати 
каву в Польщу, де ціни в євро, то можна 
обмірковувати рішення взяти доларовий 
кредит. А для розповсюдження кави 
клієнтам в Україні це не має сенсу. 

Але доларові кредити достатньо 
конкурентні в Україні. У нас незначний 
попит на валютні кредити, тому ставки по 
них можуть бути досить цікавими. 

Після 2014 року банківська система 
зазнала істотних трансформацій. Після 
тривалої, понад 11-річної співпраці з 
банками, ваш бізнес відчуває ці зміни? 

Справді, ринок очистився і хто залишився 
на ньому, добре зароблятиме. Банки 
стали здоровішими і довіра до них 
потроху відновлюється. Якщо така 
тенденція збережеться, це стане 
поштовхом до вивільнення внутрішнього 
фінансового ресурсу в Україні. Він може 
бути таким колосальним, що ми ще всі 
здивуємося з цього. . 

БАНКИ – НАЙКРАЩИЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

АНДРІЙ ХУДО
засновник холдингу «!FEST»
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Як керуючий директор ЄБРР у секторі 
фінансових установ, наскільки 
пріоритетною бачите Україну на новій 
посаді? 

На новій посаді я відповідаю за 
інвестиційний та фінансовий сектори 
для всіх 38 країн, у яких працює ЄБРР 
– від Монґолії до Марокко, охоплюючи 
три континенти: Європу, Азію та Африку. 
Втім, Україна входить до п’ятірки 
найпріоритетніших для ЄБРР країн. 
Часом навіть опиняється на другому 
чи третьому місці. На порядку денному 
чимало питань: приватизація, продукти 
для енергоефективності, жінки в бізнесі. 
А ще є небанківські фінансові напрями: 
страхові компанії, розвиток ринку 
капіталу, страхові фонди, управління 
активами, платіжна інфраструктура. Усе 
це потребує інвестицій і важливе для 
реформування країни. Передбачаю, що 
саме на цих царинах ЄБРР зосередить 
увагу в Україні. 

Яка сфера є найпріоритетнішою для 
фінансових установ – банківська чи 
небанківська?

Здебільшого в Україні – це банки. Проте 
в портфелі фінансовихустанов діяльність 
обох є рівноцінно важливою. Приміром, у 
Туреччині та Польщі ми більше інвестуємо 
в небанківські установи. Мабуть тому, що 
там цей ринок розвинено краще. Однак, 
на мою думку, розвивати його потрібно й 
в Україні, саме тому ЄБРР тут присутній. 
Щойно ринок буде готовий до розвитку, 
ми перші на нього зайдемо. 

Яким чином активна присутність 
міжнародних фінансових інституцій 
в Україні впливає на розвиток 
фінансового сектору?

Світовий банк, МВФ та ЄБРР утворюють 
команду, що стежить за реформою 
банківського сектору, фінансовою 
стабільністю країни та її монетарною 
політикою. Між цими трьома 
міжнародними фінансовими інституціями 

є міцне партнерство. Під Світовим банком 
я, насамперед, маю на увазі Міжнародну 
фінансову корпорацію, що є частиною 
структури групи Світового банку в 
приватному секторі. 

Щоразу, як в українському банківському 
секторі відбуваються зрушення, 
міжнародні фінансові інституції 
об’єднуються у співпраці з Міністерством 
фінансів, НБУ та банківськими асоціаціями 
для якнайкращого впливу на ситуацію. 

Іноземних інвесторів і досі найбільше 
турбує низький рівень верховенства 
права. Чи змінилося правове поле для 
ведення бізнесу в Україні за останні 
декілька років?

Коли я приїхав в Україну 2014-го, 
верховенство права було головною 
проблемою банківського сектору. 

КЕРОВАНЕ КРЕДИТУВАННЯ 
КОШТУЄ УКРАЇНІ НАДТО ДОРОГО

ФРАНСІС МАЛІЖ
керуючий директор ЄБРР у 
секторі фінансових установ

Є ТІСНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ, 

ЩО ДОБРЕ ПРАЦЮЄ, І БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ, 

ЯКА ДОБРЕ ПОЗИЧАЄ
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Було чимало «кишенькових банків», 
якими керували пов’язані сторони, 
що кредитували своїх акціонерів на 
великі суми. Нині ці банки закрито 
чи націоналізовано. Так, нинішнє 
правозахисне середовище є значно 
сприятливішим для всього банківського 
сектору. 

Щодо правових норм, для банкіра 
важлива зваженість банківських рішень. 
Часом щось йде не так, приміром, 
клієнт має труднощі. Та якщо є надійний 
захист прав кредитора, ефективний 
шлях розв’язання ситуації у формі 
сучасного закону про банкрутство, 
якщо добре працює судова система, 
все це спрощує отримання позитивних 
рішень щодо позик. Є тісний зв’язок між 
судовою системою, що добре працює, 
і банківською системою, яка добре 
позичає. 

Ба більше, це ще й відповідає інтересам 
підприємця. Якщо ви власник бізнесу 
і ваша компанія має певні труднощі, 
останнє, що вам потрібне, – провести 15 
років у суді. Ви мусите витратити близько 
6 місяців на ліквідацію збанкрутілого 
бізнесу, а потім, ймовірно, розпочати 
новий, врахувавши власні помилки. 
Сучасний Кодекс про банкрутство є 
дуже вигідним для всіх задіяних сторін. 

Після націоналізації ПриватБанку 
більшість банківських активів в Україні 
є державними. Це проблема, яку треба 
розв’язати через приватизацію. Ще одна 
річ, що допоможе банківському сектору 
– вдосконалення корпоративного 
управління. Президент щойно 
підписав Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення функціонування 
фінансового сектору в Україні». В 
ньому покращено правила управління 
для державних фінустанов, тож можна 
продовжити висування незалежних 
наглядових рад. Це величезний крок 
вперед для державного банківського 
сектору. 

Чому такою важливою є незалежна 
наглядова рада без жодного 
державного втручання в її роботу?

Бо в іншому разі побачите продовження 
керованого кредитування, що вже 
дорого коштувало Україні. За останні 
10 років у рекапіталізацію українських 
банків вкладено 15,5 млрд доларів. Це 
майже стільки ж, як програма МВФ у 
розмірі 17 млрд доларів. Скільки шкіл, 
лікарень і кілометрів автошляхів можна 

було б збудувати на ці гроші? Натомість, 
їх спрямовано у державні банки, які 
націоналізували. Адже їхні кредитні 
рішення не завжди були професійні 
або їх ухвалювали з суто банківських 
міркувань. Доки ви не маєте незалежного 
врядування, це триватиме. 

Чи продовжуватиме ЄБРР співпрацю з 
Ощадбанком, враховуючи нещодавні 
звинувачення заступника голови 
правління банку в незаконному 
збагаченні?

Репутація бізнесу – понад усе. Коли 
таке відбувається з клієнтом (як 
от з Ощадбанком, у який ми ще не 
інвестували, але вже кредитували), 
перше, що ми робимо – вимагаємо 
аналізу ситуації: що сталося, що планують 
із цим робити, яких заходів вжито. Якщо 
банк не працює над виправленням 
ситуації, співпрацю з ним припиняємо. 
Інколи пропонуємо допомогу у вигляді 
спільної роботи над планом покращення. 

Процес з Ощадбанком триває. Доки 
відбувається розслідування, ми 
підтримуємо діалог, щоб побачити 
реакцію Ощаду й визначити, якою має 
бути відповідь ЄБРР. 

Що потрібно зробити, щоб в Україну 
хотіли інвестувати?

Найкращими адвокатами інвестування 
в Україну є ті, хто вже сюди інвестує. 
Якщо зосередимося на фінансовому 
секторі, рідко можна зустріти когось, 

хто скаже: «Я радий, що інвестував в 
Україні». Коли дипломати, чиновники 
чи міжнародні фінансові інституції, 
що мають сприяти реформуванню, 
кажуть про прогрес України, нас 
слухають. Проте немає нічого кращого 
для заохочення інвестиційних рішень, 
ніж щасливий інвестор. Це працює в 
банківському секторі так само, як і для 
решти економіки. 

Прогрес в українському банківському 
секторі помітний. Декілька років тому 
щодо іноземних та місцевих інвесторів 
діяли різні правила. Це було основною 
проблемою. Нині ж є ще одна істотна 
деформація – 100% гарантій по депозитах 
стосується лише державних банків. 
Отже, коли ви громадянин України 
чи український клієнт і кладете гроші 
до державного банку, вони повністю 
захищені. Але якщо зберігаєте кошти 
в приватних банках, гарантованою 
є лише певна сума. Це спотворення 
ринку потрібно виправити. Умови для 
державних, іноземних і приватних банків 
мають бути рівними. 

Сьогодні є умови для здорової 
конкуренції. До банківського сектору 
повертається прибутковість – це також 
гарна ознака. Нацбанк України здійснив 
чималу трансформаційну роботу. А 
міжнародні фінансові інституції виявили 
неабияке терпіння, щоб змінити 
український банківський сектор. Тож нині 
він у незрівнянно кращій формі. . 
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Нацбанку разом з усім банківським 
сектором вдалося уникнути девальвації, 
сигнали якої з’явилися всередині літа. 

Пожвавлення кредитування населення. 

Масове проникнення мобільного банкінгу. 

Банківський сектор впорався з вимогами 
регулятора із запровадження вимог KYC та 
фінансового моніторингу. 

Прискорення діджиталізації банківських 
процесів. 

ТОП ЗДОБУТКІВ
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ГТС: ЗАЛИШИТИСЯ В ТРАНЗИТІ

ГТС України є унікальною системою. Високий тиск у ній дає змогу продавати 

газ на західному кордоні, щойно він надійшов до системи на кордоні східному. 

Роками Україна була надійним транзитером російського газу до Європи. Та 

нині транзитна функція української ГТС під загрозою. Із завершенням газового 

контракту між Україною і Росією та ймовірним запуском проекту «Північний 

потік-2» сценарій «нульового» транзиту жахає реалістичністю. 

Реальних інструментів, що здатні зупинити проект, сьогодні два: зміна до 

газової директиви ЄС та можливі американські санкції. Проте на кожен з них є 

своє «але». Якщо поправки до директиви буде внесено, ПП-2 перебуватиме 

під дією європейського права, що може зробити проект фінансово 

невигідним. Але МЗС України не чекає змін за австрійського головування 

в Раді ЄС. Американські санкції проти європейських компаній-підрядників 

однозначно стали б на заваді будівництву. Однак самі лише розмови про них 

викликають у Європі обурення. А Україні не час розв’язувати проблеми ціною 

втрати союзників. Тому нині Нафтогаз домагається збереження транзиту, 

погрожуючи Газпрому черговою поразкою в Стокгольмському арбітражі за 

невиконання умов поточного контракту. 

Єврокомісія і Делегація ЄС в Україні вважають: продовження транзиту через 

Україну – в інтересах Євросоюзу. Проте визнають: ЄС таки має економічний 

зиск у ПП-2. Україна ж всіляко переконує європейських партнерів у тім, що 

ПП-2 – це суто політичний проект, що загрожує енергетичній та екологічній 

безпеці Європи. 

Європейці кажуть, що найкращим способом для України залишитися в 

транзиті є завершення анбандлінгу оператора ГТС , і готові допомогти з 

управлінням українською ГТС. Але чи потрібне виділення транзитної функції 

без гарантій транзиту?.

ЕНЕРГЕТИКА
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ІНВЕСТИЦІЇ В ГТС

Відповідно до затвердженого Регулятором десятирічного плану 
розвитку ГТС, протягом 2018-2027 років Укртрансгаз має намір 
інвестувати в оновлення газотранспортної інфраструктури 
України понад 60 млрд грн. Третину передбачено виділити на 
проекти реконструкцій в 2018-2019 роках. 

Нещодавно ми завершили тендер на суму 2,3 млрд грн на роботи 
й обладнання для реконструкції КС «Яготин». Фактично, до 2021 
року на станції буде збудовано новий компресорний цех. Замість 
наявних 12 машин потужністю 6 МВт буде встановлено чотири 
по 16 МВт кожна. Оновлене обладнання відповідатиме сучасним 
екологічним стандартам, матиме значно вищий ККД і зекономить 
до 20 млн куб м паливного газу на рік. 

Цей проект – наочний приклад взаємовигідної співпраці з 
вітчизняними виробниками. Адже перемогу в тендері здобув 
український машинобудівник «Зоря-Машпроект», чиє обладнання 
відповідає вимогам надійності, екологічності й економічності. Крім 
того, контракт передбачає подальше сервісне обслуговування 
обладнання виробником. 

Другий великий проект – модернізація КС «Бар». Ми запустили 
його на початку цього року кредитним коштом Deutsche Bank. 
Нині тривають будівельні роботи на об’єкті. 

Третій проект: наступного року розпочнемо модернізацію 
компресорного цеху №4 ДКС «Більче-Волиця» на найбільшому 
підземному газосховищі в Україні. Вже оголошено тендер. 

У найближчих планах – реконструкція станцій Олександрівка та 

Диканька загальною вартістю 2,5 млрд грн, а також КС «Ромни», 
переобладнання компресорного цеху №2 ДКС «Більче-Волиця» 
загальною вартістю 2,6 млрд грн. 

Щодо трубопроводів, то ми вже завершили власним коштом 
перший етап проекту реконструкції газогону «Уренгой-Помари-
Ужгород» і готуємося замінити ще 4 ділянки трубопроводу в 

межах кредитної угоди з ЄБРР та ЄІБ на 300 млн євро. 

ЗАГРОЗА «НУЛЬОВОГО» ТРАНЗИТУ

Очевидно, що побудова Газпромом обхідних газогонів створює всі 
передумови для скорочення та цілковитого припинення транзиту 
російського газу територією України. Це однозначно вплине на 
всю економіку нашої держави, адже плата за транзит становить 
близько 3% ВВП. Одним з основних чинників надійної роботи ГТС є 
її оптимальна завантаженість. Завершення транзитного контракту 
нині є головним ризиком для нашої подальшої роботи. 

Але не варто забувати: ГТС України, крім функції транзиту газу до 
Європи, забезпечує потреби мільйонів українських споживачів, 
які використовують близько 30 млрд м куб природного газу на рік. 
Сьогодні, за непевності щодо обсягів транзиту територією України 
після 2019 року, пріоритетними об’єктами для модернізації є ті, 
що забезпечуватимуть транспортування газу для внутрішнього 
споживача, навіть у разі реалізації консервативного підходу 
«нульового транзиту», тобто цілковитої відсутності транзиту 
російського газу до ЄС. 

Саме для забезпечення оптимальних режимів роботи ГТС у 
майбутньому обрано для модернізації згадані об’єкти. Позаяк 
їх буде задіяно для забезпечення газом споживачів України 
незалежно від того, який із транзитних сценаріїв буде реалізовано. 

Є у нас і план реконструкції потужностей ГТС, що здійснюють 
перекачування газу між Росією та Європою. Він містить перелік 
близько 95 газоперекачувальних агрегатів. Після визначення 
обсягів транзиту на найближчі 5-10 років ми зможемо оперативно 
реалізувати план модернізації транзитних потужностей відповідно 
до запланованого завантаження. 

ВНУТРІШНІЙ ЧИННИК РИЗИКУ

Майбутній опалювальний сезон може стати одним з найскладніших 
за останні роки. Є чимало зовнішніх чинників: трансформація 
газового ринку України, непроста взаємодія з Газпромом. 

На жаль, не завжди чинник ризику є тільки за межами України. Ще 
одне нагальне питання, яке потребує законодавчого врегулювання, 
– несанкціонований відбір газу з ГТС. Через це на кінець вересня 
Укртрансгаз, а відповідно – держава, недоотримали понад 27 млрд 
грн. На цю суму несанкціоновано відібрано газу з ГТС облгазами 
(операторами газорозподільних мереж). При цьому 70% боргу 
належить компаніям групи РГК. Насправді ця приголомшлива 
цифра співставна з розміром останнього траншу МВФ Україні й 
вона щомісяця невпинно зростає. Поняття «несанкціонований 
відбір природного газу» немає в жодній європейській країні. Ця 
проблема потребує нагального врегулювання. Ми порушуємо 
питання на всіх можливих рівнях і розраховуємо на новий Кодекс 
ГТС, оновлені норми якого, сподіваємося, допоможуть покласти 
край цьому ганебному явищу.  . 

ГТС – ЦЕ НЕ ЛИШЕ ТРАНЗИТ

АНДРІЙ ХОМЕНКО
т. в. о. президента 

ПАТ «Укртрансгаз»
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Якщо оцінювати реалістично, в якому 
оптимальному форматі ви бачите 
взаємодію з Газпромом після 2019 
року?

Будьмо відверті, зберегти транзит після 
2019 року, коли запрацює «Північний 
потік-2», буде складно. Кожен кубометр 
транзитного газу, який залишиться 
в системі, доведеться добувати в 
боях: неймовірними дипломатичними 
зусиллями, нашою роботою, зусиллями 
влади і президента особисто. 

Проте шанси на зупинку «Північного 
Потоку-2» таки є. Нині завдання 
української сторони – продемонструвати 
міжнародним партнерам України всі 
загрози, які приховує цей проект. Це 
дасть нам змогу заручитися їхньою 
потужнішою підтримкою в протидії 
будівництву газогону. 

Якщо дії Газпрому призведуть до 
відсутності транзиту територією України, 
Нафтогаз через міжнародний арбітраж 
зобов’яже Газпром заплатити за свої дії. 

Нафтогаз озвучив намір стягти з 
Газпрому 12 млрд доларів компенсації 
за можливу втрату транзиту 
територією України. Яке юридичне 
підґрунтя матимуть ваші аргументи на 
користь такого стягнення? 

Ми розпочинаємо новий арбітражний 
процес у Стокгольмі. З-поміж вимог 
Нафтогазу – компенсувати збитки за 
невиконання Газпромом контракту на 
поставку газу. Компенсації підлягає 
різниця між переглянутою контрактною 
ціною (за зміненою попереднім 
арбітражним трибуналом формулою) 
та ціною, за якою Нафтогаз вимушений 
заміщувати газпромівський газ 
поставками з Європи. 

Загальна сума вимог справді 
вже перевищує 12 млрд доларів. 
Щодо юридичного підґрунтя, ми 
апелюватимемо до положень 
поточного транзитного контракту. Вони 
дають Нафтогазу право переглядати 
транзитний тариф для включення в його 
розрахунок прискореної амортизації та/
або економічного знецінення української 
ГТС внаслідок відсутності транзиту після 
2020 року. 

Наші позовні вимоги є досить 

обґрунтованими. Тому єдиним 
способом, що дасть змогу Газпрому 
уникнути стягнень, може бути відмова 
від «Північного потоку-2». Тільки це буде 
певною гарантією збереження транзиту 
територією України. 

Зважаючи на високий економічний 
прагматизм європейських партнерів, 
як можна переконати їх, що 
збереження транзиту Україною буде 
для країн ЄС економічно доцільнішим, 
ніж транспортування «Північним 
потоком-2»?

Жодної економічної доцільності в 
будівництві «Північного потоку-2» 
немає. Навіть якщо Німеччина збільшить 
закупівлі російського газу вдвічі, ГТС 
України здатна доправити такі додаткові 
обсяги за значно вигіднішим тарифом. 
Ми всіма способами доносимо до 
європейських партнерів, що «Північний 
потік-2» – суто політичний проект, що 
загрожує енергетичній та екологічній 
безпеці Європи. 

Як складається ситуація з покроковим 
планом анбандлінгу оператора ГТС? 
Що наразі гальмує цей процес?

Анбандлінг є нашим обов’язком 
згідно з Законом України «Про ринок 
природного газу» для імплементації в 
Україні третього енергетичного пакету. 
Ми, звичайно, наполегливо працюємо 
над анбандлінгом і обрали його одним 
зі стратегічних напрямів роботи. В 
межах групи Нафтогаз, за координації 
з боку наглядової ради, ми реалізуємо 
всі потрібні та залежні від нас заходи 
для підготовки до анбандлінгу. Але є два 
дуже важливі аспекти, які не могли не 
загальмувати процес. Перший – ситуація 
з Газпромом. Контракт щодо транзиту між 
НАК «Нафтогаз України» та російським 
Газпромом забороняє передавати набуті 
за контрактом права й обов’язки третім 
компаніям без згоди іншої сторони (тобто 
Газпрому). Він також визначає Нафтогаз 
виконавцем послуг за контрактом, 
який забезпечує, зокрема, роботу ГТС 
України. Анбандлінг – це і є передача 
прав та обов’язків, що пов’язані з 
транспортуванням газу, новій визначеній 
державою компанії, яка відповідає 
чіткому переліку критеріїв незалежності. 
Голова Газпрому Міллер чітко висловив 
позицію: вони проти перегляду 
контракту. Це вже означає, що анбандлінг 

неможливо закінчити до завершення дії 
чинного контракту з Газпромом у 2019-
му. Є й другий аспект. Анбандлінг сам 
по собі не є метою. Мета – забезпечити 
роботу та розвиток української ГТС 
за європейським взірцем і зберегти 
стратегічну транзитну роль України. Це 
означає, що умови анбандлінгу мають 
бути зрозумілими, прийнятними та 
вигідними для потенційних стратегічних 
партнерів зі спільного управління ГТС. 
Факт їхньої участі у підприємстві, яке 
утвориться після анбандлінгу, є головною 
запорукою збереження транзиту, 
розвитку української ГТС, ефективної 
комунікації з ЄС, захисту інтересів 
компанії в умовах російської агресії. 

Наскільки фінансово стабільним є 
оператор української ГТС з огляду 
на величезні борги облгазів за 
несанкціонований відбір газу з 
системи?

Боргів накопичилося вже на 27,5 млрд 
грн. Майже 70% цієї суми належить 
операторам газорозподільних мереж 
групи РГК. Вже три роки оператори 
газорозподільних мереж, керуючись 
аргументом низького тарифу на послуги 
розподілу, відбирають газ із системи АТ 
«Укртрансгаз» на власні технологічні 
потреби. В свою чергу, АТ «Укртрансгаз» 
за відібраний газ платить власним 
коштом, тому й накопичує збитки. Цей 
дисбаланс спричиняє відчутну фінансову 
нестабільність оператора ГТС. Це, до речі, 
може призвести до значних ускладнень 
із залученням міжнародного партнера 
до управління українською ГТС після 
анбандлінгу: ніхто не хоче відповідати за 
газотранспортну систему, з якої облгази 
можуть безконтрольно відбирати газ. . 

ГАЗПРОМ ЗАПЛАТИТЬ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ
голова правління 
НАК «Нафтогаз України»
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Який прогрес ви бачите в 
енергетичному секторі України за 
останні кілька років?

Загалом, від часів Майдану Україна 
досягла величезного прогресу у 
реформуванні енергетичного сектору 
і, безумовно, просунулася вперед у 
питанні енергобезпеки. Україна більш 
не залежить від газових поставок з Росії, 
приміром, і значно тісніше пов’язана 
з газовим ринком ЄС. Це неабиякий 
прогрес. Також компанія НАК «Нафтогаз 
України», яка завдавала величезних 
збитків і «докладалася» до економічних 
проблем з 2014 року: нині це прибуткова 
компанія зі значно кращим управлінням. 

Крім того, було ухвалено низку важливих 
законів, зокрема газовий закон 2015 
року, який повністю відповідає вимогам 
ЄС. Нині є проблема з його реалізацією 
і, на жаль, ми бачимо сповільнення 
активності впродовж останнього року-
двох, особливо в царині анбандлінгу 
Нафтогазу. Рішення, яке ухвалено 2016 
року, насправді не виконано. З-поміж 
чинників, щоправда, Стокгольмський 
арбітраж, який посприяв уповільненню 
процесу. Однак були й інші. Сьогодні 

потрібно терміново завершити або 
перезапустити процес. Важливо, 
що старий транзитний контракт 
завершується 1 січня 2020 року і ми 
сподіваємося на укладення нової 
транзитної угоди між Україною 
та Росією на транспортування 
газу до Європейського Союзу та 
створення незалежного оператора 
газотранспортної системи. Його мали б 
вже створити як окреме підприємство. 
Не зовсім зрозуміло, що відбуватиметься 
до 1 січня 2020 року. Маємо пропозицію 
від Нафтогазу щодо дорожньої карти, 
яка потребує затвердження. Для 
встановлення чітких етапів анбандлінгу 
потрібне рішення уряду. Анбандлінг 
також передбачає сертифікацію 
нового незалежного оператора 
газотранспортної системи. Сертифікацію 
має надати український енергетичний 
регулятор і підтвердити Секретаріат 
Енергетичного Співтовариства. Цей 
крок досі в процесі підготовки. 

З огляду на незмінну позицію Німеччини 
в питанні підтримки «Північного 
потоку-2», наскільки важливим для ЄС є 
постачання значних обсягів природного 
газу Україною? 

На мою думку, ЄС зацікавлений у 
подальшому транспортуванні Україною 
значних обсягів. Звісно, найімовірніше 
проект «Північний потік-2» не буде готовий 
до 1 січня 2020 року, тож, у будь-якому разі, 
до того часу маємо знайти рішення. Ми 
дуже сподіваємося і докладаємо чималих 
зусиль, щоб новий контракт було укладено 
у цілковитій відповідності з європейським 
законодавством. Ми досягли такої 
позитивної домовленості під час перших 
тристоронніх обговорень між Росією, 
Україною та ЄС у липні. 

Ми прагнемо якнайшвидше організувати 
наступну політичну тристоронню зустріч, 
можливо, в листопаді, щоб побачити якого 
прогресу можемо досягти. З українського 
боку важливо забезпечити чітке бачення 
здійснення анбандлінгу й створення 
незалежного оператора трубопроводу. 
Запропоновані новим оператором 
ГТС транзитні ставки мають бути 
економічно вигідними. Це має значення, 
бо в разі надто високих ставок Газпром 
використовуватиме це як причину не 
транспортувати газ через Україну. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРТНЕР МОЖЕ 
ДОПОМОГТИ УПРАВЛЯТИ ГТС

ЙОХАННЕС БАУР
перший секретар, керівник програми 
«Енергетика, навколишнє середовище 
і транспорт» Представництва 
Європейського Союзу в Україні



ЕНЕРГЕТИКА TRUMAN ▪ REPORT 17
Що може зробити ЄС, щоб посадити 
Росію за стіл перемовин із цього 
питання?

Звісно, ми не можемо давати 
жодних гарантій. Зрештою, рішення 
ухвалюватимуть у Москві. Але, як я вже 
сказав, ми докладаємо дуже багато 
зусиль під керівництвом віце-президента 
Шефчовича. Маємо запевнення через 
пані Меркель, що Путін питання серйозно 
розглядатиме. Усе це відбувається на 
політичному рівні і ми проситимемо 
російську сторону діяти так, щоб їхній 
політичній обіцянці можна було довіряти. 

Європейська комісія і Представництво ЄС 
вважають, що проект «Північний потік-2» 
не відповідає інтересам Європейського 
Союзу. Як наслідок – низка політичних 
заяв від віце-президента Шефчовича і 
пропозиція щодо впливу на «Північний 
потік-2» від Єврокомісії з метою підвищення 
безпеки поставок до ЄС. Ми вважаємо, що 
транзит через Україну і його продовження 
– в інтересах ЄС, адже це найкоротший 
шлях до низки країн, особливо в Південній 
та Південно-Східній Європі, а також до 
важливих ринків Італії та Австрії. 

Як ухвалюватимуть подальші рішення, 
адже цей проект репрезентує 
російський вплив на європейський 
ринок газу?

Рішення з енергетичних питань можуть 
ухвалювати держави-члени ЄС, адже 
така компетенція належить саме країнам, 
а не власне ЄС. Вони можуть вирішувати, 
чи будувати трубопровід. Є лише декілька 
обов’язкових для виконання умов, згідно 
з екологічним законодавством, та інших 
питань. Також потрібно дотримуватися 
європейського законодавства. Нині такою 
є правова ситуація, яку б Єврокомісія 
хотіла змінити. Правові питання – це одне, 
а політичні – інше, тривають дискусії. 
Є держави-члени, які підтримують 
«Північний потік-2», є ті, хто проти. Але всі 
наполягають на важливості збереження 
транзиту з Росії через Україну. 

Наскільки ймовірним є ухвалення 
поправок до газової директиви ЄС, за 
якими всі трубопроводи-постачальники 
до Європейського Союзу, включно з 
іноземними, підпадатимуть під дію 
законодавства ЄС?

Тривають обговорення і деякі держави-
члени все ще треба переконати, що це 
хороша пропозиція. Безумовно, користь 
на нашому боці і ми сподіваємося, 
що поправки буде ухвалено. Звісно, 
нам варто розуміти, що в травні 

наступного року відбудуться вибори 
до Європарламенту і за кілька тижнів 
до цього він припинить діяльність. 
Тож для погодження пропозиції 
залишається не так багато часу. Потрібне 
застосування певних базових принципів 
європейського права, але не всіх законів, 
а конкретних регламентів, скажімо про 
мережеві коди. Проте трубопроводи 
мають регулюватися деякими основними 
правилами з метою підвищення безпеки 
постачання для всіх членів ЄС. 

Європейські компанії, які беруть 
участь у будівництві «Північного 
потоку-2», покинуть проект, якщо США 
запровадять проти них санкції?

Це питання залишається відкритим. Поки 
немає рішення американського уряду 
і, гадаю, воно не є простим. Наскільки 
я знаю, європейські компанії вже 
припинили роботу в проекті «Північний 
потік-2» і більш не мають там фінансових 
інтересів. Деякі з них є лише членами 
консорціуму. Реалії такі, що ЄС має 
певний економічний інтерес у цьому 
трубопроводі. 

Як справи із залученням європейських 
партнерів до управління українською 
ГТС?

Поміж європейських компаній все ще є 
чималий інтерес, тож ми контактуємо із 
зацікавленими компаніями. Очевидно, в 

потребі збереження транзитних потоків 
зацікавлені й деякі прямі сусіди, приміром 
словацька Eustream. Отже, маємо 
величезний інтерес з боку європейських 
компаній та досвідчених операторів 
трубопроводів у Європейському Союзі. 
Нині ж нам потрібне рішення уряду щодо 
анбандлінгу і його правильного виконання. 
Тоді все може рухатися вперед. 

Загальна політична ситуація, 
звісно, складна. Перебуваємо в 
передвиборчому періоді. На жаль, 
дискусія дуже політизована. Гадаю, 
анбандлінг і, можливо, залучення 
довірених європейських партнерів до 
управління системою трубопроводу 
– в інтересах України. Не думаю, 
що європейські партнери прагнуть 
«перехопити» майно. У них немає 
такого наміру. Вони хочуть допомогти 
Україні з управлінням ГТС та підвищити 
довіру до неї серед європейських 
трейдерів, що працюють в Україні, як 
і довіру до Газпрому. Адже чимало 
цих європейських операторів, звісно, 
працюють із Газпромом, постачаючи 
російський газ до Євросоюзу. 

Хоч би яким було рішення щодо 
«Північного потоку-2», потрібен 
анбандлінг оператора ГТС і встановлення 
належного механізму постачання 
відповідно до законодавства ЄС. Гадаю, 
це найкращий спосіб для України й 
надалі залишатися в транзиті. . 
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Як Україна оцінює шанси, що ще за цього складу 
Європарламенту можна буде проштовхнути ідею внесення 
правок до газової директиви ЄС? Тоді проект «Північний 
потік-2» перебуватиме під дією європейського права, що 
може зробити його фінансово недоцільним. Свого часу так 
вдалося зупинити «Південний потік». 

Нині питання не так у Європейському парламенті, як у Раді ЄС. 
Австрійське головування, фактично, відтерміновує просування 
змін до директиви, заблоковано роботу на рівні постійних 
представників. Австрія, Німеччина, Нідерланди і Бельгія проти 
цих змін, тому вони штучно створюють всі можливі перешкоди 
для їхнього просування. Приміром, зараз цей процес гальмує 
розповсюдження запитальників, на які мають відповісти 
держави-члени. 

За австрійського головування ми не чекаємо жодних рухів, 
що пов’язані зі зміною до директиви. Наступною головуватиме 
Румунія. Тому ми вже фокусуємося на роботі з румунами та 
іншими країнами, що проти будівництва «Північного потоку-2». 

Якими каналами відбувається комунікація з цими країнами?

Це дипломатичні канали. Постійне спілкування на різних рівнях: 
у Брюсселі з представництвами країн-членів ЄС, робота в 
столицях, постійні зустрічі, створення коаліцій – робота, яку ми 
провадимо щодня. 

Варто зауважити, що політики ухвалюють рішення на підставі 
думки бізнесу та громадської думки. Усе це – складові роботи 
дипломатів. 

Росія має значно ширші можливості впливу на громадську 
думку. Росіяни потужно працюють у Німеччині: спонсорують 
футбольні команди, представляють себе на різних змаганнях, 
допомагають громадам. Тобто, роблять усе те, що нам 
недоступне через обмежені ресурси. 

Які інструменти в переговорах із країнами ЄС поки 
залишаються невикористаними, а притримуються, як 
фінальний аргумент?

Якщо вони й є, зараз їх ніхто не озвучить. 

Ми дуже сфокусовані на можливих санкціях з боку США. Але 
санкції є крайнім засобом. Мало того, адміністрація Трампа 
нині зосереджена, радше, на торговельних аспектах, що 
пов’язані з тарифною політикою. А для Німеччини, приміром, 
зміна тарифів для прибуткових галузей є відчутнішою за будь-
які санкції. Санкції лише дратують. І взагалі, коли ми говоримо 
про американські санкції, Європу це обурює, особливо німців. 
Вони вважають, що зробили для нас дуже багато в процесі 
врегулювання ситуації на Сході. Але ми все одно повинні 
говорити про посилення тиску. 

Відносини не завершуються цим днем. Тому паплюжити їх і 
приносити щось у жертву заради іншого не варто. Потрібно 
шукати балансу інтересів. Німецькі компанії можуть бути 
зацікавленими в українській ГТС. Ми маємо створити бізнес-
кейс, щоб вони були зацікавлені в самому існуванні ГТС, а 
не просто давали нам можливість виживати з мінімальним 
обсягом газу в нашій системі. 

РОЗМОВИ ПРО САНКЦІЇ В ЄВРОПІ 
ВИКЛИКАЮТЬ ОБУРЕННЯ

ЛАНА ЗЕРКАЛЬ
заступниця Міністра закордонних справ з 

питань європейської інтеграції



ЕНЕРГЕТИКА TRUMAN ▪ REPORT 19
Як простимулювати їхній інтерес?

Насамперед, створити такі ж законодавчі умови, як у ЄС. Тобто 
не пристосовувати своє законодавство до європейського, 
а застосовувати європейське законодавство в Україні і мати 
доступ до внутрішнього ринку ЄС. Це те, над чим ми зараз 
працюємо з європейцями. І я не можу сказати, що в них 
великий апетит до цієї теми. Бо вони розуміють: це, фактично, 
створить для нас такі ж умови, які діють у Швейцарії, Норвегії 
та інших країнах, що входять у спільну економічну зону з ЄС. 
Але для нас це єдина можливість забезпечити адекватні умови 
функціонування газового ринку в Україні. 

Чому тристороння група, що має врегулювати газові 
питання в трикутнику Україна-Росія-ЄС, є не зовсім 
ефективною?

Бо росіяни відверто чекають виборів і розраховують, що, як 
завжди, політично домовляться з переможцем щодо умов 
постачання газу. Нічого нового в їхній поведінці немає: вона 
була і є нецивілізованою. . 

«Північний потік-2» – це не лише про енергетику та 
економіку, а й про безпеку. Як європейці сприймають 
риторику України щодо безпекового виміру проекту? 

На жаль, європейці міркують зовсім іншими категоріями. 
Вони захищені п’ятою статтею Натовської угоди, присутністю 
американських військових баз і геть інакше розуміють безпеку. 
Потенційної небезпеки, яку створюють росіяни з будівництвом 
«Північного потоку-2», ЄС не відчуває. Навіть попри досвід 
України з будівництвом Керченського мосту, що спричинив 
зміни режиму морських комунікацій. 

Балтійські країни чутливіші до таких викликів. А ось стара 
Європа, яка насолоджується миром вже багато років, і досі 
вважає, що гроші вирішують усе, і економічний інтерес 
превалює над рештою. 

Чи немає у вас відчуття зневіри в справі протидії 
«Північному потоку-2», з огляду на чималий економічний 
інтерес наших європейських союзників у його реалізації?

Ситуація може змінитися. Як на краще, так і на гірше. Ми не 
знаємо, в якому складі працюватиме Єврокомісія наступну 
каденцію. Ми не можемо повною мірою передбачити, яким 
буде наступний Європарламент. Так само, як і не можемо 
передбачити, кого оберуть українські громадяни. «Чорний 
лебідь» може прилетіти з будь-якої сторони. 

Наше завдання – працювати над собою. Бо якби ми були 
привабливіші з позиції оперування бізнесом в Україні, то не 
було б такого апетиту до будівництва «Північного потоку-2». Не 
думаю, що ми маємо бути ідеальними. Але, принаймні, можемо 
бути передбачуваними. . 

СТАРА ЄВРОПА ВВАЖАЄ, ЩО 

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ПРЕВАЛЮЄ 

НАД РЕШТОЮ
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УКРАЇНСЬКА ГТС ПІСЛЯ 2019-ГО. 
ЧОТИРИ СЦЕНАРІЇ

МИХАЙЛО ГОНЧАР
президент Центру глобалістики

 «Стратегія ХХІ»

Сценарій 1. Песимістичний. «Нульовий» 
транзит

Такий сценарій можливий в разі 
побудови і введення в експлуатацію 
«Північного потоку-2» та «Турецького 
потоку». І це, якщо обидва виведуть на 
повну проектну потужність - 55 млрд 
кубометрів по «Північному потоку-2», 
31 млрд кубометрів по «Турецькому 
потоку». Сукупно – це 86 млрд. куб. м. 

Обсяги транзиту українською ГТС в 
останні роки варіюється від 62,2 млрд 
кубометрів у 2014-му до 93 млрд 
кубометрів у 2017-му. В середньому обсяг 
транзиту становив 76 млрд. куб. м. Торік 
українська ГТС транспортувала 93 млрд 
кубометрів. Тобто в разі реалізації двох 
проектів «Північного потоку» на Балтиці й 
«Турецького потоку» на Чорному морі ми 
отримаємо нуль транзиту. 

Та річ у тім, що 2020 року цього не 
станеться, попри всю пропагандистську 
риторику Газпрому. Навіть якщо труби 
буде прокладено морським дном, чимало 
інших робіт, що пов’язані з наземною 
інфраструктурою (газокомпресорними 
станціями, установками підготовки 
газу до транспортування, системами 
контролю технологічних процесів, 
охоронними системами тощо) та 
відвідними газопроводами від морського 
узбережжя на суходолі, завершаться не 
раніше ніж 2022-го. 

Сценарій 2. Оптимістичний. Половинне 
завантаження «Північного потоку-2»

Навіть якщо «Північний потік-2» буде 
збудовано і введено в експлуатацію, є 
ймовірність, що його використовуватимуть 
не більш ніж на половину потужності. 
Єврокомісія, зрештою, може виявити 
політичну волю й поширити дію Третього 
енергопакету на офшорні трубопроводи 
на Балтиці. Відповідно, 50% потужностей 
має бути зарезервовано для інших 
постачальників. Крім Газпрому, варіантів 
з постачальниками немає. Тому вихід 
вбачається, як і з «Північним потоком-1», в 
обмеженні його половиною потужності. 

Половинне завантаження північного 
і турецького потоків коштуватиме 
українській ГТС близько 43 млрд кубометрів 

втраченого транзиту. Втім, 40-50 млрд 
кубометрів залишиться. Така цифра може 
бути для нас більш-менш прийнятною. 

Варто зауважити: за нашими підрахунками, 
нижній поріг завантаження ГТС – 60 
млрд кубометрів газу. За цих об’ємів ГТС 
зберігає технологічну функціональність як 
система і працює на мінімальному рівні 
рентабельності. Проте наші підрахунки 
не збігаються з європейськими: їм 
завантаження в 30 млрд кубів видається 
достатнім для України. 

Сценарій 3. Близький до реалістичного. 
Квазі-гарантії

Залишаємося з транзитом у 30 мільярдів 
кубів. Це наполовину менше, ніж нам 
потрібно, рівно стільки, як вважають 
прийнятним для нас у Брюсселі, і вдвічі 
щедріше за те, що обіцяють росіяни, – 10-
15 млрд кубометрів. 

У цьому разі, працюватиме лише частина 
газотранспортної системи, решта стає 
непотрібною. Власне ГТС як система 
перестане існувати. 

Цей сценарій вдасться реалізувати, 
коли до управління українською ГТС 
буде залучено європейського партнера?

Так. Але проблема в тім, що й він не дасть 
нам гарантій завантаження чи збереження 
транзиту. Потрібно також убезпечити себе 
від того, щоб європейські партнери, під 
приводом привнесення в українську ГТС 
європейських стандартів управління, не 
намагалися цим спекулювати, витискаючи 
вигідні для себе умови. Для нас елементом 
гарантії транзиту було б перенесення 
пункту прийому-здачі газу на східний 
кордон. І нехай європейські клієнти 
купують там, на українсько-російському 
кордоні. Вже 27 років немає СРСР, а 
радянський газовий кордон зберігся. 

Та навряд чи європейські партнери 
на це пристануть. І Газпром ніколи не 
погодиться з цією схемою. А європейці 
в особі Єврокомісії не виявляють 
особливої наполегливості, щоб змусити 
російську сторону та європейських 
її контрагентів передавати газ на 
українсько-російському кордоні. Я 
вбачаю в цьому ігнорування Євросоюзом 
статті 274 Угоди про асоціацію: ЄС мусить 

враховувати наявний в Україні потенціал 
і, лише використавши резерв вільних 
потужностей нашої ГТС, розглядати 
варіанти використання додаткових. 

Чи це самозаспокоєння вважати, 
що «Північний потік-2» взагалі не 
відбудеться?

Цей варіант усе ще є робочим. І ключ 
від успіху чи неуспіху цього проекту 
лежить у Вашингтоні. Питання в тім, 
що не Газпром будує газогін. На 90%, за 
оцінкою самих же російських експертів, 
проект має іноземні складові. Труби, 
устаткування, комплектуючі, підрядники, 
фахівці – росіяни не мають технологічних 
можливостей будувати подібні 
газотранспортні системи. Американські 
санкції можуть вдарити не по партнерах 
Газпрому в консорціумі, а по виконавцях 
цього проекту – компаніях-підрядниках. 

Я залишаю певний відсоток ймовірності 
того, що проект не відбудеться навіть 
коли труби будуть укладені на дно 
морське. Сподіваюся, американську 
стратегію зволікання з рішенням щодо 
санкцій розраховано на те, щоб дати 
Газпрому час добряче витратитися на 
проект перед його згортанням. 

Сценарій 4. «Чорний лебідь». 

Трубопровід може бути фатально та 
незворотно пошкоджений внаслідок 
непередбачуваних подій в акваторії 
Балтики. . 
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БIЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

СЛОВАЧЧИНА

УГОРЩИНА

РУМУНІЯ МОЛДОВА

Чорне море

Одеса

Миколаїв

Херсон

Кiровоград

ЧеркасиВiнниця

Чернiвцi

Iв. Франкiвськ

Тернопiль

Рiвне

Житомир

Чернiгiв

Суми

Харкiв

Полтава

Днiпропетровськ

Запорiжжя Донецьк

Луканськ

КИЇВ

Луцьк

Львiв

Ужгород

Хмельницький

Азовське море

РОСІЯ

ГАЗОТРАНСПОРТНА 
СИСТЕМА УКРАЇНИ

ПАРАМЕТРИ ГТС ОДИНИЦЯ ВИМІРУ КІЛЬКІСТЬ

Довжина газопроводів, всього в т. ч. тис. км 38,55

магістральних газопроводів 22,16

газопроводів-відгалужень 16,39

Пропускна здатність газотранспортної 

системи:

млрд. м3/рік

на вході 287,7

на виході 178,5

Компресорні станції (КС) шт. 72

Компресорні цехи шт. 110

Газоперекачувальні агрегати шт. 702

Потужність компресорних станцій МВт 5443

Підземні сховища газу (ПСГ) шт. 12

Загальна активна місткість ПСГ млрд. м3 31

Газорозподільні станції (ГРС) шт. 1455

Кількість працюючих тис. чол. 128

Магістральні газопроводи

Компресорні станціі

Газовимірювальні станціі

Підземні сховища газу

Газові родовища

Газопроводи

Компресорні станціі

Газороздільчі станціі

Закупівля техніки і обладнання

Інші об”єкти виробничого призначення

ЗАПЛАНОВАНІ ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЗГІДНО З ПЛАНОМ 

РОЗВИТКУ ГТС НА 2018-2027 РОКИ

60
млрд грн

22,8 
млрд грн

2,7 
млрд грн

5,8 
млрд грн

14 
млрд грн

14,7
млрд грн

Джерело:

УКРТРАНСГАЗ
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Нафтогаз у Стокгольмському арбітражі домігся 
компенсації від російського Газпрому за непоставлений 
газ для транзиту за контрактом 2009 року.

Затверджено План розвитку ГТС на 2018-2027 роки. 
Оголошено про наміри інвестувати в українську ГТС 60 
млрд гривень.

Протидія України реалізації "Північного потоку-2" 
через системні заходи з використанням правового 
інструментарію та підтримки з боку США.

Швидкі та рішучі дії уряду та Нафтогазу з протидії 
Газпрому у спробі влаштувати газову кризу 1 березня 
2018 року. Ефективне задіяння механізму раннього 
попередження відповідно до Угоди про асоціацію.

Усунуто ціновий дисбаланс на газовому ринку з 
наближенням ціни газу до ринкової.

ТОП ЗДОБУТКІВ
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ПОРТОВА ІНФРАСТРУКТУРА. ІНВЕСТИЦІЇ 
В МАЙБУТНЄ

Інфраструктура 13 морських портів України дає змогу перевалювати близько 

250 млн тонн вантажів щороку. 90% цих вантажів генерує економіка України. 

Більшість інфраструктурних об’єктів – радянський спадок, що потребує 

реконструкції та модернізації, а отже – чималих фінансових вкладень. 

Цьогоріч капітальні інвестиції в розвиток портової інфраструктури сягають 

2 млрд гривень. Інфраструктура розвивається і завдяки приватним 

інвестиціям. Гарна практика, коли приватні компанії будують, приміром, 

термінал, а держава в особі АМПУ виконує днопоглиблення, реконструкцію 

причалів, будівництво хвилеломів. До 2038 року є інвестиційні наміри 

залучити таким чином до 30 млрд доларів. 

Частка державних стивідорів у перевалці сьогодні становить 24%: 

неповоротке державне управління програє приватній ініціативі. Особливо 

в умовах, коли державні стивідори не можуть самостійно розпоряджатися 

інвестиціями і, за словами експертів, є «дійними коровами» бюджету. 

Бізнес наполягає: зниження частки державної власності в портах дасть 

змогу зробити їхнє функціонування ефективнішим. Тому вітає пропозицію 

Мінінфраструктури щодо реалізації проектів державно-приватного 

партнерства. Інтерес компаній з Катару, Туреччини, Великої Британії до 

пілотних проектів – портів «Херсон» та «Ольвія» – цьому підтвердження. 

Попри зниження ставок портових зборів на 20% з початку року, вони й досі 

залишаються в рази вищими за ставки портів-конкурентів у Чорноморському 

басейні. Складною є ситуація в Азовському морі: Керченський міст не дає 

змоги обробляти великотоннажний флот в азовських портах. Транзитний 

потенціал України повністю не реалізовано. 

Проте резерв потужностей достатній, щоб українські порти склали гідну 

конкуренцію не лише чорноморським, а й балтійським. .

IНФРАСТРУКТУРА
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Які переваги «Контейнерного 
терміналу Одеса» (далі – КТО) 
дають змогу бути достатньо 
конкурентоспроможними на ринку?

По-перше, ДП «КТО» є найбільшим 
терміналом на ринку. На  масштаб  
впливає будівництво нового 
контейнерного терміналу на 
Карантинному молі, що стане більш 
сучасною і високотехнологічною 
частиною нашого загального терміналу. 
Завдяки наявності додаткового 
причального фронту ми можемо 
утримувати показники роботи на рівні, 
що задовольняє наших клієнтів – світові 
контейнерні лінії. Це при тому, що 
чорноморський контейнерний ринок 
не є для них ключовим. Наші потужності 
дають змогу зберігати гнучкість в обробці 
суден, не створюючи при цьому черг. 
Гнучкість важлива, бо простоювання 
суден означає великі витрати. 

По-друге, сучасне високотехнологічне 
обладнання і технології, а також 
професійний, досвідчений персонал 
забезпечують нам найвищу 
продуктивність обробки флоту. 

По-третє, ми, фактично, єдиний 

публічний термінал – «common user 
terminal» професійною мовою. Надаємо 
рівні умови роботи всім: від найменших 
контейнерних суден до великих 
суден провідних світових компаній з 
урахуванням відповідних контейнерних 
вантажопотоків. 

По-четверте, ми не шкодуємо грошей 
на виконання вимог часом досить 
примхливих клієнтів і завжди пропонуємо 
клієнтоорієнтовану політику. 

Рік тому компанія Maersk припинила 
співпрацю з КТО. Але попри 
чималу втрату вантажообігу, який 
забезпечувала Maersk, на темпи 
розвитку КТО це істотно не вплинуло. 
Завдяки чому вам вдалося вирівняти 
показники вантажообігу і перекрити 
втрату великого клієнта?

Незважаючи на вихід Maersk, зростання 
КТО цього року становить понад 12%. На це 

вплинули два чинники. Перший: наші 
великі клієнти, приміром німецька Hap-
ag-Lloyd, ізраїльська ZIM, наростили 
вантажопотік. Другий: ми залучили нових 
клієнтів. Зокрема, одну з провідних 
компаній світу YangMing і японського 
перевізника-гіганта Ocean Network Ex-
press (ONE). 

Щодо Maersk, згідно зі статистичними 
даними, цього року компанія втратила 
чималу частку на українському 
контейнерному ринку. Ми не 
можемо говорити, що це пов’язано 
безпосередньо з виходом із КТО та 
переходом до порту «Южний», але 
фахівці галузі, ймовірно, дійдуть такого 
висновку досить швидко. 

Яку суму материнська компанія HHLA 
вже інвестувала в КТО?

HHLA працює в Одеському порту 
як оператор з 2001-го. Серйозні 

МОДЕРНІЗАЦІЯ – СЕРЙОЗНИЙ 
КОНКУРЕНТНИЙ АРГУМЕНТ

АНАСТАС КОККІН
генеральний директор ДП 
«Контейнерний термінал 
Одеса»

РІВЕНЬ КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ ВАНТАЖОПОТОКІВ В 

УКРАЇНІ – МЕНШЕ ВІДСОТКА
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інвестиції почалися з 2009-2010 
років – з будівництва спільно з АМПУ 
нового контейнерного терміналу на 
Карантинному молі. Завдяки німецьким 
інвестиціям було намито територію 
в 19,3 га, держава збудувала причал. 
Загальна сума інвестицій HHLA з 
початку діяльності в Україні становить 
понад 150 млн доларів. Враховуючи 
нарощування вантажопотоку за останні 
роки, будівництво нового терміналу, КТО 
сплачено податків до бюджетів різних 
рівнів більш ніж на мільярд гривень. І ми 
не припиняємо інвестувати. 

Поділіться, будь ласка, інвестиційними 
планами, які збираєтеся реалізувати в 
Одеському порту. 

Вже затверджено інвестиційну 
програму до 2044 року. Її щороку 
оновлюють залежно від потреб ринку. 
З літа ми почали освоювати тилові 
території – намиті 19 га Карантинного 
молу. Будуємо перший майданчик для 
зберігання та обробки контейнерів. 
Плануємо завершити будівництво і 
ввести майданчик в експлуатацію до літа 
наступного року. 

Серйозно плануємо працювати над 
поліпшенням залізничної інфраструктури 
на терміналі, розглядаємо перспективи 
будівництва додаткової залізничної гілки. 

Програма також передбачає інвестиції 
в IT. Створення сучасного WEB-
майданчику і повний електронний 
документообіг істотно вплинуть на якість 
нашої роботи. 

Позаяк причальний фронт сьогодні 
пропускною здатністю дещо випереджає 
наші тилові потужності, в нас з’явилася 
можливість розвивати так званий 
мультифункціональний термінал. У нас 
найглибший причал в Одеському порту, 
тож ми навіть можемо запропонувати 
сусідам працювати з їхніми вантажами: 
перевалювати зерно, завантажувати 
великі панамакси на нашому терміналі. 

Які тенденції розвитку морської галузі, 
та й української економіки загалом, 
дають вам змогу зберігати оптимізм у 
реалізації масштабних інвестиційних 
проектів і прогнозувати їхній успіх?

Навіть з урахуванням всіх криз, які 
пережила і переживає наша країна, 
потенціал економічного розвитку 
України – величезний. Прискорення 
реформ у всіх галузях створить 
передумови для оптимізму. 

Рівень контейнеризації вантажопотоків в 
Україні вкрай низький – менш ніж 1%. Для 
порівняння: у провідних європейських 
країнах – понад 40%, у Голландії – більш 
ніж 50%. Але цікавий факт: попри те, 
що з 2014 року морські порти України 
не обслуговують територію Донбасу, 
контейнерний вантажопотік з 2016-го все 
одно зростає. Уявіть, який тоді потенціал 
має контейнерний ринок з урахуванням 
подальшої контейнеризації наявних 
вантажопотоків. Нас це мотивує. 

А як ви оцінюєте 
конкурентоспроможність українських 
портів у Чорному морі? 

Так історично склалося, що українські 
ставки за портовими зборами є 
найвищими в цьому регіоні. З цього 
року їх знизили на 20%. Це ще не дало 
глобального ефекту, але тенденція 
простежується. 

Щодо   ко н к у р е н то с п р о м ож н о с т і 
загалом, є об’єктивні чинники, що дають 
підстави розраховувати на стабільність 
українських портів: жоден інший порт 
регіону не може обслужити експортно-
імпортних потоків в Україну. Мало того, 
модернізація і будівництво нової сучасної 
портової інфраструктури, здебільшого 

завдяки іноземним інвестиціям, – це 
той ключовий чинник, який робить 
наші порти не менш технологічними за 
інші розвинені порти Чорноморського 
регіону. Це досить серйозний 
конкурентний аргумент. 

Як побудовано вашу співпрацю з 
державними органами в реалізації 
інфраструктурних проектів?

У 2009-2010 роках ми закріпили 
довгострокове державно-приватне 
партнерство з Україною в особі АМПУ 
щодо розвитку проекту «Карантинний 
мол». З боку іноземного інвестора маємо 
стовідсоткове виконання зобов’язань. На 
жаль, цього не можна сказати про наших 
партнерів: причали збудовано добре, 
а ось із захисним хвилеломом виникли 
проблеми, він деформувався. Ці будівельні 
роботи виконувала АМПУ, ми не могли їх 
контролювати. Понад три з половиною 
року тривали судові розгляди, комісії, 
кримінальні справи. Але завдяки потужній 

підтримці материнської компанії HHLA 
та німецького уряду питання, фактично, 
розв’язується. Зокрема, HHLA висловила 
готовність розглядати разом з українським 
урядом питання цільового кредиту 
Німеччини для України на будівництво 
цього хвилелому. Після затвердження 
українським урядом зміненого проекту 
будування хвилелому в грудні 2017-го, цієї 
весни почалося його будівництво. 

Те, що КТО готова працювати на 
серйозному світовому рівні, вже 
цілком зрозуміло. А наскільки готовою 
є інфраструктура поза межами 
терміналу працювати на те, щоб 
підтримати ваш успіх?

Враховуючи останні поліпшення, КТО на 
цьому етапі вистачає інфраструктурних 
потужностей України. Зокрема, я маю на 
увазі залізничну інфраструктуру. Запуск 
регулярних контейнерних блок-поїздів на 
Дніпро, Харків і Київ дав нам колосальний 
позитивний імпульс. Вся Європа працює 
на маршрутизації залізничних перевезень 
контейнерними блок-поїздами. Це варіант 
найбільш ефективної роботи. Уявіть собі, 
якщо транзитний час звичайної вагонної 
відправки контейнера становить близько 
8-10 діб до Дніпра, то контейнерний 
поїзд може доставити туди вантаж за 

добу. Правду кажуть: «Час – це гроші». 
Особливо, якщо йдеться про транзитний 
час. Більш того, клієнти отримують 
запевнення у стабільності доставки своїх 
вантажів. 

Сьогодні інтермодальна логістика, що 
забезпечується терміналом спільно 
з державними структурами, дає нам 
змогу працювати на задовільному рівні. 
Проте для обробки перспективних 
вантажопотоків потрібні додаткові 
інфраструктурні інвестиції та 
технологічні поліпшення. Отже над цим 
ми вже працюємо. 

Що стосується доріг, державним коштом 
АМПУ вже реалізовано половину 
дуже серйозного проекту з ґрунтовної 
реконструкції автоестакади, яка веде 
до Одеського порту. Ми – стивідорні й 
експедиторські компанії, що працюють 
у порту, – раді бачити цей прогрес. 
Адже саме ми забезпечуємо колосальні 
прибутки до бюджетів, у тім числі АМПУ. . 

ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ 

ПОТРІБНІ ДОДАТКОВІ ІНФРАСТРУКТУРНІ 

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОЛІПШЕННЯ
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Якщо вдатися до умовної «інвентаризації» активів у 
розпорядженні АМПУ, роботою яких із них може пишатися 
морська держава Україна?

Наша робота – це постійна «інвентаризація», постійний процес 
покращення та розвитку. І в цьому немає нічого дивного, 
бо ми відповідаємо за утримання та розвиток стратегічної 
інфраструктури в 13 портах України: 1) акваторії портів; 2) 263 
причали загальною довжиною понад 40 кілометрів; 3) 120 
одиниць рухомого складу: лоцманські катери, спеціалізований 
флот, криголам. 

Більшість портової інфраструктури була побудована ще за 
радянських часів. Тому питання реконструкції та модернізації 
постійно є для нас актуальними. За останні роки ми в 2,5-3 
рази збільшили капітальні інвестиції в цьому напрямку. 2016 
року інвестовано 650 млн грн, у 2017-му – 1,6 млрд, у 2018-му 
сподіваємося на суму в понад 2 млрд грн. 

Чи відповідає рівень розвитку портової і припортової 
інфраструктури потребам українських експортерів?

З одного боку, українські порти зараз завантажені далеко не 
на 100% і резерв потужностей у нас достатній. Проте далеко 
не усі з них є сучасними та забезпечують відповідну швидкість, 
об’єми та собівартість перевалки. В першу чергу зауваження 
стосуються державних стивідорних компаній, які в багатьох 
випадках програють приватним. 

АМПУ створює передумови, щоб стивідори та вантажовласники 
в українських портах мали необхідні конкурентні переваги та 
могли розвивати свій бізнес з використанням можливостей 

морського транспорту. Задля цього на початку 2018 року 
були знижені на 20% ставки портових зборів. У портах 
Южний та Чорноморськ реалізуються масштабні проекти з 
днопоглиблення, які дозволяють знизити собівартість експорту. 

Чи справедливо вважати, що держава завжди 
програватиме приватній ініціативі? Як можна уникнути 
непропорційного розвитку і забезпечити рівні конкурентні 
можливості компаніям, незалежно від їхньої форми 
власності?

Управління державними стивідорними компаніями є 
досить забюрократизованим, йому бракує гнучкості проти 
управлінських повноважень приватного стивідора. Тому за 
останні п’ять років частка державних стивідорів у перевалці 
впала на 17% і сьогодні становить 24%. Ось чому ми підтримуємо 
пропозицію Міністерства інфраструктури щодо реалізації 
проектів державно-приватного партнерства. Вже обрали два 
пілотні проекти: порти «Херсон» та «Ольвія». 

Чому ці два порти? Наскільки їхній приклад буде показовим?

По-перше, з усіх тринадцяти портів саме їхні обсяги перевалки, 
а це близько 2,5 млн тонн, можна вважати середніми. По-
друге, ТЕО підтвердило готовність цих двох проектів. По-
третє, часто в портах бувають складні стосунки між портовою 
адміністрацією, державними і приватними стивідорами. А в 
Херсоні й Ольвії цього немає. Крім того, в цих портах зберігся 
єдиний робочий комплекс – майданчик, залізниця, доступ до 
причалу. Це становить неабиякий інтерес для інвестора. 

90% ВАНТАЖІВ У ПОРТАХ 
ГЕНЕРУЄ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ

РАЙВІС ВЕЦКАГАНС
керівник ДП «Адміністрація морських 
портів України»
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Якими аргументами користується АМПУ, щоб переконати 
іноземного інвестора заходити в українські порти на 
умовах концесії?

Інфраструктура наших портів дає змогу перевалювати більше 
250 млн тонн вантажів щороку. Торік ми переробили 133 млн 
тонн. І лише 10% перевалки становить транзит, тобто той 
обсяг вантажів, що пов’язаний з можливими геополітичними 
проблемами, де політичні або санкційні рішення можуть 
вплинути на бізнес. Основний обсяг вантажів – 90% – 
ґрунтується на економіці України. І це те, що ми намагаємося 
запропонувати міжнародним інвесторам: понад 100 млн 
тонн агропродуктів, металів, руди, контейнерів, як і раніше, 
оброблятимуть в українських портах. Саме порти зараз 
забезпечують перевалку понад 40% міжнародних вантажів 
України. До того ж вигідне географічне становище України та її 
транзитний потенціал досі не реалізовані до кінця. 

Чи бачите ви вже їхній підкріплений грошима інтерес?

19 вересня АМПУ спільно з нашими консультантами з 
концесійних проектів – МФК та ЄБРР – представили ТЕО двох 
пілотних проектів. Були присутні 24 компанії: зернотрейдери, 
власники вантажів. Компанії з Катару, Туреччини, Великої 
Британії. Вони вбачають в Україні ринок і розглядають 
можливість інвестувати в наші порти. 

Якими є критерії відбору іноземного інвестора? Чи є 
компанії, яким українська сторона відмовить, навіть якщо 
вони відповідатимуть за більшістю характеристик?

Росії відмовить. Це позиція держави, яка з огляду на відомі 
усім події, я думаю не викликає ні у кого подиву. Щодо інших 
компаній, основні критерії для них – гарантії мінімальних 
інвестицій, гарантований вантажопотік, соціальні гарантії, 
сплата концесійного платежу. Далі вже тендер визначатиме, 
хто прийде з найкращою пропозицією. Міжнародні та державні 
компанії – в рівних умовах. Вітається і створення консорціумів. 

Як держава і приватний бізнес можуть досягти синергії в 
розвитку портової інфраструктури?

За останнє десятиліття в портах реалізовано чимало 
інвестиційних проектів. Інвестори вкладають гроші у розвиток 
терміналів, а держава у особі АМПУ забезпечує відповідні 
технічні характеристики причалів та глибини у акваторії. 

Приміром, ми реалізуємо будівництво зернового терміналу 
в порту Маріуполь. Державна стивідорна компанія 
«Маріупольський морський торговельний порт» будує 
термінал з перевалки вантажів загальною потужністю до 2,5 
млн тонн. А ми здійснюємо реконструкцію причалу. В Одесі 
спільно з німецькою HHLA будуємо контейнерний термінал: 
ми робимо днопоглиблення й будівництво хвилелому, 
вони – свою частину. Спільно з компанією MV Cargo, в якій 
присутня американська компанія Cargill, реалізуємо великий 
інвестиційний проект з будівництва зернового терміналу в 
порту Південний. Ми можемо пишатися цими інвестиційними 
проектами і плануємо рівнятися на них у майбутньому. 

Загалом АМПУ підписала меморандуми про намір реалізувати 
інвестиційні проекти з приватним сектором на загальну суму в 
30 млрд доларів, і ці плани сягають 2038-го року. 

Одне з завдань АМПУ – гарантувати безпеку мореплавання. 
З огляду на це, як силами АМПУ розв’язується ситуація із 
затриманням суден в Азовському морі? Які економічні загрози 
для українського судноплавства може становити посилення 
агресивних дій Росії?

Так, геополітична ситуація в регіоні не сприяє збільшенню 
вантажопотоку: по Маріуполю в нас падіння 10% проти минулого 
року, по Бердянську – до 30%. Але порахувати точні втрати 
неможливо, бо економічний ефект виходить далеко за межі портів. 

Незаконне затримання Російською Федерацією суден, які 
проходять через Керч-Єнікальський канал, – це час, який 
втрачають наші вантажовласники та судновласники, а 
час – це додаткові витрати. Також важливо зазначити, що 
з будівництвом Керченського мосту з’явилися додаткові 
обмеження в проходженні під ним. Для навігації під мостом 
наші клієнти почали використовувати судна меншого розміру. 
А це, відповідно, подорожчання тонни транспортованого 
вантажу. Чинник неконтрольованості ситуації призводить до 
того, що клієнти переорієнтовують вантажопотоки в напрямку 
інших портів, щоб диференціювати ризики. 

Нині складно говорити про те, що ситуація вирівняється. Адже 
порти на Азові були орієнтовані на більший тоннаж флоту, та 
й експортерам вигідно працювати з великими суднами. Тому 
ми бачимо, що певний вантажопотік з цього регіону тепер 
обробляється в Миколаєві та одеських портах. 

Незважаючи на тимчасові труднощі порти Азовського моря 
продовжують відігравати велику роль для розвитку бізнесу на 
Сході України і ми будемо і надалі їх розвивати, щоб посилити 
конкурентоспроможність України на Азові. 

Тобто, ми великі вантажі на Азові втратили?

На жаль, мусимо констатувати, що Керченський міст не 
дає змоги обробляти великотоннажний флот. І це знижує 
конкурентоспроможність клієнтів, які працюють у цих портах. 
Приміром, у Бердянську обробляється чимало зернових 
вантажів. Зернові вантажі малого флоту – це експорт у 
Середземне море, Європу, Північну Африку. Але Китай, 
Америка й інші великі відстані – вже не конкурентоспроможні. 

Як щодо перетворення України на транспортний хаб 
якщо не світового, то регіонального значення? Чи готова 
інфраструктура до зростання транзитної ролі України в 
сучасному світі?

Ми повинні використовувати своє географічне розташування 
в напрямку Грузії, Туреччини, Ірану. Ми можемо створити 
конкуренцію балтійським портам і запропонувати Білорусі 
експортувати в Китай через Чорне море. Перспективно 
розвивати Maritime SilkRoad через Суецький та Босфорський 
канали. Нині ми вибудовуємо стратегію залучення вантажів з 
Азії через цей маршрут. 

Але маємо розуміти, що це певна конкурентна боротьба. 
Чимало країн, у тім числі Прибалтика, Білорусь, Туреччина, 
Єгипет, хочуть бути в цьому забігу й отримати свою частину 
пирога з вантажів. Нам потрібно лобіювати власні інтереси 
й заявляти про свої можливості, надавати інфраструктурні 
проекти. Ми повинні бути цікавими китайським партнерам – 
як партнер, держава, ринок. . 
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МОРСЬКІ ПОРТИ 
УКРАЇНИ

ВИДИ ВАНТАЖІВ, ЩО ПЕРЕВАЛЮЮТЬСЯ У ПОРТАХ УКРАЇНИ

УСТЬ-ДУНАЙСЬК

ОДЕСА

ЧОРНОМОРСЬК

ПІВДЕННИЙ

МИКОЛАЇВ
ОЛЬВІЯ

ХЕРСОН

МАРІУПОЛЬ

БЕРДЯНСЬК

СКАДОВСЬК
БІЛГОРОД-ДНІСТРОСЬКИЙ

ІЗМАЇЛРЕНІ

Азовське море

Чорне море

13
морських 
портiв

263
причали протяжність 

причалів

40 км 133 млн. 
тонн

вантажообіг 
у 2017

8402 млн. 
грн. 

прибуток у 
2017 роцi

2018 2017

17 554
19 268

4 875
4 730

1 720
2 770

13 026
15 219

8 550
7 231

5 125
3 811

2 819
3 062

Зерно

Руда

Чорні метали

Контейнери

Вугілля

Олія

Будматеріали

-9%

-14%

+18%

+34%

+3%

-8%

-38%

Джерело:

Адміністрація морських портів України

Джерело: Центр транспортних стратегій України
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У чому фінансова вигода клієнта від 
співпраці з морським агентом?

Історія більшості успішних виходів 
іноземних компаній на український ринок 
так чи інакше пов’язана зі співпрацею з 
українськими компаніями-«провідниками», 
які допомагали цьому статися. Існування 
портових або морських агентів робить 
можливою адекватну роботу тієї частини 
морської галузі України, що пов’язана з 
міжнародним бізнесом. Місцеві компанії, 
що працюють у царині юридичних і 
консалтингових послуг, знижують ризики 
до прийнятного рівня. 

Від швидкості роботи морського агента 
залежить швидкість постановки і виходу 
судна. За великої кількості суднозаходів 
економія часу може бути значною, як і 
фінансова економія завдяки скороченню 
часу перебування судна в порту. І це 
крім безпосередньої фінансової вигоди, 
коли компанії-морські агенти оперують 
істотною кількістю суднозаходів і можуть 
надавати прямі знижки судновласникам. 

Наскільки дорого коштують їхні 
послуги в Україні?

Послугам морських агентів у загальній 
структурі витрат на фрахт належить 
дуже незначна частка – близько 0,3%. 
А ось ціна помилки агента або його 
бездіяльності може призвести до 
простоїв судна, які обчислюються 
десятками тисяч доларів на добу. 

Чим має керуватися клієнт під 
час вибору морського агента для 
співпраці? 

Багато хто намагається керуватися 
виключно вартістю, позаяк об’єктивно 
оцінити такі параметри як «комфортність 
роботи» і «професіоналізм» часто досить 
складно. Чимало зовнішніх речей, на які 
звертає увагу клієнт, легко скопіювати. 
Приміром, звіти, що їх клієнт отримує 
від агента. Але складніше скопіювати 
технологію отримання даних для 
звіту, схему внутрішньої взаємодії, що 
забезпечує високу швидкість отримання 
інформації та виключення помилок, 
системну працю над стандартами 
роботи. Для багатьох критерієм оцінки 
компанії є її розмір і клієнтська база. 

Та що справді важливо у виборі агента – це 
його проактивний підхід. В разі назрівання 
проблем у компанії-клієнта агент має: а) 
зробити все, щоб запобігти погіршенню 
ситуації; б) залучити клієнта до розв’язання 
ситуації на ранніх стадіях розвитку подій з 
уже готовим набором рішень. 

Якими інструментами та механізмами 
користуються компанії-морські агенти, 
просуваючи інтереси клієнта? 

Здебільшого це злагодженість у 
роботі самого агента: коли інформація 
оперативно і без затримок передається 
від судновласника в компанію, а далі 
до відповідних служб. Відстоюючи всі 

законні права клієнта-судновласника, 
морський агент широко використовує 
знання міжнародного права, українського 
законодавства та звичаїв порту. Це 
стосується як роботи самого порту, 
так і юридичного підґрунтя роботи всіх 
державних служб, що працюють у порту. 

Які канали комунікації використовують 
агенти у взаємодії з державною, 
місцевою владою, портовими 
адміністраціями, бізнесом?

Використовують усі варіанти. Як і скрізь, 
чимало залежить від спроможності 
компанії створити прості, відкриті, 
формальні і неформальні стосунки в 
межах чинного законодавчого поля. 
Це помітно спрощує взаємодію та 
взаєморозуміння. 

Чи впливає залучення агента на 
підвищення конкурентоспроможності 
клієнта, гнучкість його роботи? 

Участь морського агента відіграє 
важливу роль у тому, наскільки швидко 
і гладко відбудеться процес постановки 
і виходу судна, як і сам процес 
навантаження на терміналі. Тому якісна 

та швидка робота агента впливає на 
роботу і терміналу, і судновласника. Буду 
об’єктивним: роль агента в підвищенні 
конкурентоспроможності клієнта 
відверто невелика, а ось його повільна чи 
незграбна робота може завдати клієнту 
фатальної шкоди. 

Які особливості має ринок таких 
послуг в Україні? 

Ринок є досить насиченим, переважно це 
українські компанії. 

Агент в Україні є сполучною ланкою між 
терміналом і судном. Агент координує 
час приходу судна в акваторію порту і 
час постановки до причалу. За потреби 
забезпечує присутність лоцмана і наймає 
буксири для супроводу. Після постановки 
судна збирає комісію з прикордонників, 
митників і лікаря, які дозволяють початок 
вантажно-розвантажувальних операцій. 
Пізніше можуть навідатися портові 
інспектори і, можливо, екологи. По 
закінченню робіт агент збирає комісію 
на відхід судна. Якщо у контролюючих 
органів виникають будь-які питання 
до судна, агент бере безпосередню 
участь в процесі вирішення спорів або 
усунення зауважень і інструктує капітана 
і судновласника. У разі відсутності 
зауважень відхід дозволяють і судно 
виходить з порту. . 

МОРСЬКИЙ АГЕНТ 
ЗНИЖУЄ РИЗИКИ

АНДРІЙ СОКОЛОВ
директор з розвитку Stark Shipping
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БІЗНЕС ЗА ПРОЗОРИЙ 
РОЗРАХУНОК ПОРТОВИХ ЗБОРІВ
Як відреагував український бізнес на 
зниження портових зборів на 20% 
(з 1 січня 2018 року)?

Однозначно позитивно, це був 
надзвичайно важливий крок на шляху до 
підвищення конкурентоспроможності 
українських портів і, власне, української 
продукції на глобальних ринках. Водночас 
це тільки перший крок, і нам є над чим 
далі працювати, оскільки на сьогодні ми 
все одно дорожчі, ніж наші безпосередні 
конкуренти в Чорноморському басейні. 
За підрахунками Світового банку, 
портові збори в Україні мають знизитися 
ще приблизно на 54% для приведення 
їх до конкурентного рівня з іншими 
портами, і цього буде достатньо для 
підтримання портової інфраструктури в 
належному стані. 

В той же час, ми розуміємо, що зниження 
портових зборів має відбуватися разом 
із подальшим зниженням відрахувань 
дивідендів ДП «АМПУ» до Державного 
бюджету із 50% до 30%, що дозволить 
збільшити обсяг ресурсів для розвитку 
морської інфраструктури ДП «АМПУ». 

Але ж за період після зниження 
портових зборів вантажообіг впав. 
Відповідно, істотно зменшилися й 
прибутки портів. 

Істотно вантажообіг не падав, а відтак 
– і не було істотного падіння доходів 
ДП «АМПУ». Мали місце певні сезонні 
коливання, та ряд інших факторів, і вже 
сьогодні бачимо, що обсяг вантажопотоків 
близький до попереднього року. При 
цьому, ніхто не замислюється, на скільки б 
ще більше впав вантажообіг, якби держава 
не зменшила портові збори. Розмір ставок 
портових зборів – це лише одна частина 
питання. Важливо домогтися їх цільового 
використання, адже це чітко прописано 
Законом України «Про морські порти». Та 
сьогодні це не завжди так. Як приклад – 
спрямування частини канального збору 
на внутрішні водні шляхи. Безумовно, річки 
потрібно розвивати. Але для цього потрібно 
прийняти закон про внутрішній водний 
транспорт, який визначить джерела їхнього 
фінансування, інакше знову відбувається 
крос-субсидіювання. 

Нині АМПУ разом із 
Мінінфраструктури працює над 
новою методикою розрахунку 
ставок портових зборів. Як бізнес 
долучається до напрацювання такої 
методики? 

Методика наразі в підвішеному стані. Для 
ЕВА найголовніше, щоб такий розрахунок 
був максимально прозорим та втілював 
першопочаткову ідею написання 
цього документу – встановлення 
економічно обґрунтованих ставок 
портових зборів. Але в поточній редакції 
це не простежується з огляду на ряд 
критичних для бізнесу моментів, як-то 
запровадження двох видів причальних 
зборів, інвестиційної складової без 
передбачення механізмів контролю 
тощо. Також, на жаль, бізнесу так і не 
презентовано попередніх розрахунків 
ставок портових зборів на базі 
розробленої методики. 

Важливо, що Методика має бути 
розроблена та презентована в комплексі 
ще з двома документами – Порядком 
справляння та розмірів ставок портових 
зборів і Порядком обліку та використання 
коштів від портових зборів. 

Чи є серед членів ЕВА компанії, що 
зацікавлені в державно-приватному 
партнерстві й розглядають портову чи 
припортову інфраструктуру як об’єкт 
інвестування? 

Ми виступаємо за створення різних 
механізмів державно-приватного 
партнерства. На думку ЕВА, зниження 
частки державної власності завдяки 
залученню приватних вітчизняних та 
іноземних інвестицій в порти дасть 
змогу зробити їхнє функціонування 
більш ефективним. 

Бізнес чекає на друге читання 
законопроекту «Про концесії». 
Ми підтримуємо проект закону та 

сподіваємося на його прийняття 
найближчим часом, проте із врахуванням 
запропонованих ЕВА змін. Частина 
пропозицій до першого читання була 
врахована, але в нас все ще є зауваження 
до визначення об’єктів концесії, оцінки 
впливу на довкілля, укладення договору 
концесії із орендарем державного 
майна, державної підтримки концесійних 
проектів та ряду прикінцевих та 
перехідних положень. Ми сподіваємося 
на врахування цих пропозицій, які 
необхідні щоб зрештою законопроект 
призвів до позитивних зрушень у 
багатьох галузях економіки, на які очікує 
бізнес і держава. 

Водночас ми вважаємо, що кожен із 
морських портів України має свою історію, 
а відтак, і підходи держави по вирішенню 
їх подальшої долі не можуть бути 
однаковими до всіх портів. Деякі порти 
мають йти шляхом концесії, інші – шляхом 
приватизації. На ці та ряд інших важливих 
для морегосподарської галузі стратегічних 
питань має надати відповідь Стратегія 
розвитку морських портів України, яка 
розроблена ДП «АМПУ» та очікує на своє 
затвердження Кабінетом Міністрів України. 
Важливим також є прийняття політики 
власності ДП «АМПУ». . 

ЯРИНА СКОРОХОД
координатор Комітету з 
логістики Європейської 

Бізнес Асоціації

ЗНИЖЕННЯ ЧАСТКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В 

ПОРТАХ ЗРОБИТЬ ЇХ ЕФЕКТИВНІШИМИ
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Чому попри те, що за останні три 
роки відремонтовано понад 6500 км 
доріг, Дорожній фонд закумулював 
більше 32 млрд грн, в українські порти 
заходять глобальні портові оператори, 
а в Бориспіль – лоукостери, 
українці й далі кажуть, що в нас з 
інфраструктурою – все погано?

Бо українцю зазвичай справді 
зустрічаються інфраструктурні об’єкти, 
що мають рівень зношеності в понад 
80-90%. Якщо говорити простіше, це 
старі вагони, старі дороги – очевидних 
змін не так багато. Втім, і гарні новини 
є: в рейтингу конкурентоспроможності 
Всесвітнього економічного форуму за 
показником «інфраструктура» Україна 
має позитивну динаміку і істотно 
покращила свої показники. 

Якщо говорити з позицій бізнесу, маємо 
трохи менше приводів для оптимізму, 
позаяк загальна якість роботи транспортної 
системи об’єктивно падає. Насамперед, 
це зумовлено роботою Укрзалізниці. 
Високі показники зношеності рухомого 
складу, особливо в сегменті локомотивів, 
спричинили зниження продуктивності 
роботи системи вантажних перевезень. 
Бізнес це відчуває: та операція, що раніше 

тривала 3-4 дні на тому ж маршруті, тепер 
забирає тиждень. Це призводить до значних 
збитків компаній-експортерів і уповільнює 
темпи зростання всієї економіки. 

А добрі новини від УЗ для бізнесу є? 

Варто розуміти: коли Укрзалізниця каже, що 
наявні проблеми накопичувалися роками, 
то так і є. Із позитивного варто згадати 
зміну стандартів корпоративного 
управління в компанії, запуск роботи 
справді незалежної Наглядової ради, 
чий фаховий склад є професійним і 
впливовим. 

Комунікація УЗ та операторів ринку 
зазнала істотних трансформацій. Якщо 
раніше залізниця на правах монополіста 
розмовляла з ринком зверху вниз, зараз є 
діалог, можливість сторонам висловити 
свою позицію, обмінятися думками й 
дійти згоди. 

Щодо портової тематики, як 
виправити дисбаланс у розвитку 
державних і приватних портових 
операторів? 

Вони не є рівними з однієї причини: 
приватний оператор може самостійно 
визначати, куди витрачати зароблені 
кошти. А державні портові компанії як і 
Адміністрація морських портів України, 
фактично, є «дійними коровами» 
бюджету. Тому про рівноправну 
конкуренцію не йтиметься, доки державні 
стивідорні компанії не здобудуть право 
самостійно розпоряджатися своїми 
капітальними інвестиціями. Крім того, 
комерційні аспекти у відносинах 
державних компаній і їх клієнтів 
мусять узгоджуватись з міністерством 
чи іншими держорганами. Приватні 
оператори тут є більш самостійними 
і можуть формувати свою тарифну 
політику більш гнучко, підлаштовуючись 
під потреби клієнтів. Все це спричиняє 
зниження частки державних операторів 

на ринку портових послуг як в роботі 
з експортними, так і імпортними чи 
транзитними вантажопотоками. 

Як ви оцінюєте умови, на яких 
порти Ольвія і Херсон буде віддано 
в концесію? Це цікаво приватному 
інвестору? 

Відкритим залишається питання, 
наскільки вони будуть цікавими для 
реальних інвесторів. Я вважаю, що 
Ольвія є привабливішим об’єктом, за 
неї поборються й міжнародні компанії. 
Щодо Херсону, порт більше цікавий 
вітчизняним компаніям, які сьогодні 
здійснюють левову частку перевезень 
річковим транспортом. 

На готовність інвестора вкладатися в 
порти впливає, насамперед, баланс 
ризиків, який має бути адекватно 
оцінений і розділений між приватним 
інвестором і державою. По-друге, якісне 
ТЕО – головна складова успішного 
проекту. І тут ми маємо дивну ситуацію, 
коли в країні анонсовано понад 350 
інфраструктурних проектів, з яких 
менш ніж 20 пройшли стадію ТЕО/
предТЕО. Тобто решта є скоріше 
ідеями для інвестування, ніж готовими 
структурованими проектами, 
зрозумілими для інвесторів. 

Великий бізнес активно вкладає гроші 
у власну портову інфраструктуру. А, як 
свідчить практика, на кому витрати на 
автошляхи-під’їзди до портів?

Це гарний майданчик для державного-
приватного партнерства. Умовно 
кажучи, дорогу може збудувати 
держава, а приватна компанія може 
збудувати супутню інфраструктуру, 
станції для відстоювання вантажівок, 
сервісні пункти, тощо. Це гарний 
аргумент на користь того, щоб почати 
відпрацьовувати механізм концесії 
з доріг у припортових зонах, де є 
стабільний вантажопотік і потреба в 
значних інвестиціях в модернізацію 
інфраструктури. . З 350 АНОНСОВАНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ 

ПРОЕКТІВ МЕНШ НІЖ 20 ПРОЙШЛИ СТАДІЮ ТЕО

ПРО РІВНУ КОНКУРЕНЦІЮ В 
ПОРТАХ НЕ ЙДЕТЬСЯ

СЕРГІЙ ВОВК
директор Центру 

транспортних стратегій, 
співголова інфраструктурного 

комітету AСС
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Зниження ставок портових зборів на 20% 
з початку 2018 року. 

Масштабні проекти з днопоглиблення 
в портах "Южний" та "Чорноморськ" 
дозволять знизити собівартість експорту. 

Запровадження нових корпоративних 
стандартів управління АМПУ (створення 
Наглядової ради). 

У 2018 році інвестиції в розвиток 
портової інфраструктури перевищать 
2 млрд гривень. 

Запуск пілотних проектів концесії – портів 
«Херсон» та «Ольвія». 

 ТОП ЗДОБУТКІВ
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ЗЕРНОВИЙ РИНОК

За підсумками трьох кварталів 2018 року аграрники вкотре забезпечили високий 

відсоток загального експорту України – 36,8%. 

Цьогорічний врожай зернових оцінюють на рівні 65-67 млн тонн. Це гарний 

показник. Лідерами на експортних ринках є пшениця, ячмінь, кукурудза 

та соя. Зерновики звертають увагу й на нішеві культури. Традиційними 

для українського зерна ринками залишаються Європа, Північна Африка 

та Близький Схід. До того ж Україна відкрила азійські: Індію, Індонезію 

та Малайзію, Японію і В’єтнам. Досі не реалізовано потенціалу на 

африканському, латиноамериканському ринках, та й рівень співпраці з 

Китаєм не відповідає заявленим намірам і наявним можливостям. 

Є проблеми, що турбують зерновиків тривалий час. Чільне місце належить 

питанню агрологістики. Зокрема, залізничним перевезенням. Компанії 

скаржаться на шкоду від маршрутизації відправок зерна з елеваторів, закриття 

залізничних станцій та високі тарифи на перевезення, називають Укрзалізницю 

«кісткою в горлі» для бізнесу. Бізнес-асоціації спрямовують зусилля на 

допомогу зерновикам у відшкодуванні ПДВ за періоди, що передували запуску 

електронного реєстру. Гострою є проблема «сірого» ринку зерна, що сягає 35-

40% загального зернового ринку. 

Українські агрокомпанії роблять ставку на інновації, активно інвестують у 

нові потужності та технології. Й недарма: кожен вкладений у технологічні 

рішення долар того ж сезону повертається двома. Інновативний підхід дає 

змогу підвищувати врожайність, мінімізувати витрати, піднімати престиж 

аграрної галузі. 

Запрацював перший в Україні агротехнологічний парк. Його мета – об’єднати 

вітчизняні й іноземні компанії, щоб разом доносити інформацію про аграрні 

можливості України до міжнародної аудиторії. Бо ж інвестор, який заробив в 

Україні, – найкращий адвокат українського бізнесу за кордоном. . 

АПК
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Час вже дає змогу визначити проміжні 
результати поточного аграрного 
сезону. Наскільки він є вдалим для 
українських зерновиків та для COFCO, 
зокрема?

Ранні зернові вже зібрано і пшениці 
зібрали дещо менше, ніж торік. З огляду на 
те, що вже й близько 50% пізніх зернових 
зібрано, загальна картина свідчить: цей 
рік для товаровиробника буде не гіршим 
за попередній. Ми оцінюємо майбутній 
врожай на рівні 65-67 мільйонів тонн усіх 
зернових, що є досить істотним. 

Пшениця та ячмінь – рентабельні для 
товаровиробника, попит на світовому 
ринку є. Через те, що цього сезону 
були певні проблеми в Європі, країнах 
Латинської Америки та Росії, особливо 
з пізнім збиранням, є очікування, що як 
тільки Росія вивезе свій врожай, ціна має 
поступово зростати. Щодо кукурудзи, 
то велика пропозиція на світовому 
ринку зумовлює зниження ціни. Втім, ми 
можемо експортувати понад 20 млн т, 
бачимо попит і прогнозуємо, що рано чи 
пізно він буде абсорбований. 

Який глобальний план COFCO щодо 
України? Яким чином компанія бачить 
тут свій розвиток на найближчі роки?

Позаяк ми – одна зі структур китайської 

корпорації, наше головне завдання, 
насамперед, задовольняти попит на 
китайському ринку. З іншого боку, ми є 
міжнародною компанією, державною 
корпорацією КНР, що працює з тими 
країнами, де є попит на нашу продукцію. 
Тому Китай – на першому місці, а потім 
вже решта ринків. 

Попит китайської сторони ми 
задовольняємо на 100% українським 
зерном. Добре, що між Україною та КНР 
підписано низку протоколів санітарних 

та фітосанітарних вимог, які дозволяють 
експортувати українську продукцію на 
китайський ринок. 

Власне, рівень торговельної 
співпраці України з Китаєм часто 
не відповідає заявленим намірам 
та наявним можливостям. Де 
ви вбачаєте точки експортного 
прориву до Китаю, зважаючи на те, 
що зовнішньополітична обстановка 
нині сприяє: КНР дедалі більше 
переорієнтовується на європейські 
ринки через торговельну війну зі США?

Згоден, Комісії, які працюють між Україною 
і Китаєм, не є на 100% ефективними. 
Китайський ринок дуже цікавий і для 
української продукції там багато місця. 
Але Комісії мають запевняти українську 
сторону в своїй готовності гарантувати 
поставки тієї чи іншої продукції в Китай. 
У КНР, з його ієрархічною системою, 
не завжди можливо швидко знайти 
той канал, через який розв’язують 
робочі питання. З його багаторівневою 
системою треба комунікувати постійно, 
щоб досягти результату. 

COFCO International має власний 
термінал у Миколаївському морському 
порту. Вкладено $75 млн, це чималі 
інвестиції. Яким чином збільшення 
власних потужностей впливає на 
результати роботи компанії?

З появою власного терміналу 
ефективність роботи зросла, бо ми 
можемо правильно організовувати 
логістику. Тепер маємо більше шансів 
співпрацювати з товаровиробниками, 
можемо краще спланувати свої 
товарні потоки і з більшою впевненістю 

КИТАЙ – НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

ВОЛОДИМИР ОСАДЧУК
генеральний директор COFCO AGRI 
RESOURCES UKRAINE LLC

З КНР ТРЕБА КОМУНІКУВАТИ ПОСТІЙНО, ЩОБ 

ДОСЯГТИ РЕЗУЛЬТАТУ
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гарантувати кінцевим споживачам, 
що продукцію поставимо вчасно і з 
тими якісними параметрами, що їх 
задовольняють. 

Чи є в планах реалізація подібних 
за масштабом інфраструктурних 
проектів?

Розглядаємо декілька. Насамперед, нас 
цікавить внутрішня логістика, бо з нею 
є певні проблеми: і наземна, і водна 
(річкова). Якщо в майбутньому матимемо 
таку нагоду, то розглядатимемо 
можливість, крім Миколаєва, зайти в ще 
один глибоководний порт. Відповідно, є 
й плани з розширення нашої присутності 
на ринку. 

Як вибудувано логістичний ланцюжок 
компанії? Які з його «ланок» потрібно 
зміцнити?

Ми використовуємо всі види транспорту. 
Автомобільний – на відстані до 200 км, в 
радіусі навколо наших активів: терміналу, 
заводу, елеватора чи річкових пунктів 
навантаження. Залізничний – по всій 
Україні. З ним саме і є певні проблеми. Ми 
використовуємо вагони інвентарного 
парку та власні вагони і бачимо, що їхній 
обіг з 10-12 днів торік зріс до 20+ днів 
цього року. Є проблема тяги: це змушує 
збільшувати кількість використання 
вагонів, тоді як ефективність їхнього 
використання – знижується. Це завдає 
компанії, та й народному господарству 
України загалом, чималих збитків. В 
ефективність Укрзалізниці мало віриться. 
Для бізнесу залізниця залишається 
великою кісткою в горлі. Натомість, 
стає ефективним річковий транспорт, 
особливо для тих, хто, як і ми, працює в 
миколаївському порту. Єдина проблема 
тут – брак баржевого флоту. 

До питання розширення експортної 
географії. Які напрямки вбачаєте 
перспективними для української 
зернової галузі? З якими товарами 
треба заходити на кожен з напрямків? 
Які з них планує своїми потужностями 
закривати український офіс COFCO?

У нас є традиційні ринки: Європа, Північна 
Африка та Близький Схід. Але ці ринки 
зростатимуть пропорційно збфльшенню 
кількості населення. Буму чи істотного 
зростання попиту на них ми не чекаємо. 
До того ж, Україна для себе вже відкрила 
азійські ринки: Китай та Індія, Індонезія та 
Малайзія, Японія та В’єтнам, тощо. Якщо 
ми й далі інтенсивно нарощуватимемо 
врожаї зернових та олійних культур, наша 
географія розшириться й на Африку. Там 

зростає населення, збільшуються обсяги 
інвестицій у регіон, а з підвищенням 
добробуту країн зростатиме й потреба 
в якісніших харчових продуктах. Навіть 
сьогодні вимоги до пшениці продовольчої, 
яку ми відправляємо в Африку, не 
поступаються вимогам Єгипту, Індонезії, 
чи інших держав. Щодо країн Латинської 
Америки, то Мексика чи Бразилія могли 
б стати нашим ринком, але це буде 
епізодично і не постійно. 

Зерно з України впевнено почувається 
на світовому ринку?

Ми почуваємося впевнено як країна, що 
експортує багато фуражної пшениці. Але 
я вважаю, що нам потрібно працювати 
над вирощуванням високопротеїнової, 
тобто продовольчої, пшениці. Так, 
простіше вивезти фуражну пшеницю, 
недоінвестувати в землю якихось кілька 
доларів, але попит на продовольчу 
пшеницю завжди є. 

Чим житиме зерновий ринок України 
в наступні періоди? Чи прогнозуєте ви 

розширення товарної номенклатури 
експорту? Зсуви в бік органіки? 

Чітко простежується тенденція, 
що вирощування пшениці і ячменю 
не прогресує. Обсяги площ під 
вирощуванням цих культур з року в 
рік є сталими: пшениці – близько 6 млн 
га, ячменю – близько 2 млн га. Отже, 
збільшити їхнє виробництво можна 
лише за допомогою інтенсифікації 
вирощування, технологій. 

Бачимо прогрес у вирощуванні олійних 
культур. Площі під посіви зросли майже 
вдвічі. Причина – є попит, бо маємо 
переробку. Ми є лідером в експорті олії, 
тож, гадаю, соя і ріпак домінуватимуть 
в Україні поруч із їхньою переробкою. 
Виробляємо й достатньо кукурудзи, тож 
час цікавитися глибшою її переробкою, 
можливо, інвестувати в її перетворення 
на біоетанол. Я переконаний: ми маємо 
зосереджуватися не на сировині, а 
залишати в Україні додану вартість. . 
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НЕ МОЖНА ЗБУДУВАТИ 
ХОРОШУ КОМПАНІЮ З 
ПОГАНИМИ ЛЮДЬМИ

Компанію Агро Регіон шведська 
інвестиційна компанія East Capi-
tal купила в колишнього двічі міністра 
агрополітики України. На той час, 
2007 року, Україна була на підйомі. 
Тому агроактив у багатомільйонній 
державі, ще й з чудовою локацією біля 
Бориспільського аеропорту, видавався 
їм вдалою інвестицією. 

Позаяк акціонери East Capital – 
фінансисти, які не надто зналися на 
тонкощах агробізнесу, було вирішено 
залишити попередній менеджмент 
для управління компанією в Україні. Це 
рішення стало помилкою. Вже за рік 
з’ясувалося, що в компанії на рахунках 
– нуль, величезні борги перед банком та 
повністю демотивовані працівники. Ми 
зрозуміли: не можна збудувати хорошу 
компанію з поганими людьми. 

2009 року мене запросили до управління 
компанією, як єдину в East Capital 
українку. Фінансовий директор із Литви 
взяв під контроль фінансову частину. Ми 
звільнили майже кожного, хто щось знав 

про сільське господарство. На місця цих 
людей запросили айтішників, математиків, 
кібернетиків, фінансистів, економістів – 
молодь, яка не тямила в агрономії, зате 
добре знала, як налагодити процеси й 
контролювати їх (середній вік працівника 
Агро Регіону – 33 роки). Це стало 
своєрідним стартапом. Мотивація була 
надзвичайно висока, задача на кшталт 
‘mission impossible’ – врятувати компанію. 
Тож нам це вдалося.  

Ми зменшили земельний банк на 
30% – до 38 тис га, вп’ятеро зменшили 
кількість працівників, зробили наголос 
на високій технологічності всіх процесів 
і запровадженні ноу-хау, створили 
гідні умови праці, зосередилися на 
корпоративній культурі та цінностях. За 
вісім років ми не втратили жодної людини в 
команді топ менеджменту, якої б не хотіли 
втратити. Агро Регіон надійно зафіксувався 
в лідерах країни із врожайності. 75% 
продукції експортуємо. Ми зробили ставку 
на кукурудзу, сою, соняшник. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – 
ЦЕ НЕ ПРЕСТИЖНО?

З аграрною освітою в Україні проблема. 
Зазвичай випускники аграрних 

спеціальностей знають не те, що треба 
для сучасного агровиробництва. 
Тому з 2014 року на базі Агро 
Регіону діє агрошкола: паралельно з 
університетською програмою студенти 
проходять навчальний курс у компанії 
– від посіву до збирання. У них є 
ментор, лектори – фахівці провідних 
іноземних компаній читають лекції 
про насіння, добрива, аналіз ґрунтів, 
сучасні сільськогосподарські технології. 
Наприкінці курсу влаштовуємо іспит, 
найкращим студентам пропонуємо 
роботу в Агро Регіоні. 

Є проблеми й зі сприйняттям аграрної 
професії як такої, що є не надто 
престижною. В нашій компанії ще 2013 
року стався показовий випадок. Один з 
наших колег – молодий та прогресивний 
директор з розвитку, вирішив знайти своє 
кохання, взявши участь у телевізійному 
проекті. Ідея шоу така: він розповідає 
факти про себе 20 дівчатам, які сидять 
у студії; у будь-яку мить його розповіді, 
дівчина може натиснути червону кнопку 
та відвернутися, і цим відмовитися 
продовжити подальше знайомство. 
Коли наш колега розпочав з того, що він 
з Донецька, половина дівчат натиснули 
червону кнопку. Тобто Донецьк ще в 

ТРАКТОРИСТИ ПИШУТЬ МЕНІ 
У ТВІТТЕР

КАТЕРИНА РИБАЧЕНКО
CEO, Агро Регіон
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2013-му був непопулярний. Та коли він 
продовжив: «Я працюю в агрокомпанії», 
то й решта десять дівчат синхронно 
відмовилися від подальшого знайомства. 
Для нас усіх це був реаліті-чек. Настільки 
показово, що ми й досі це пам’ятаємо та 
жартуємо, що сільське господарство – 
‘not sexy’ (не привабливо). 

Я з цим категорично незгодна. Сучасна 
техніка, приміром оприскувач вартістю 
півмільйона доларів, у якого розмах крил, 
як у Боїнга, потребує людини, що в кабіні 
дасть раду п’яти комп’ютерам. Вона має 
знати англійську мову, мати інженерну 
освіту. Хіба це не престижне завдання?

Світ стрімко змінюється. Люди стають 
прогресивнішими. Тепер, щоб 
найнятися на роботу, трактористи 
пишуть мені у Твіттер. 

ТЕХНОЛОГІЇ – ПЕРЕДУСІМ

Ми почали запроваджувати технологічні 
розробки та інновації з встановлення 
GPS-навігаторів і датчиків на все, 
що рухається: сенсори, системи 
розпізнавання «свій-чужий», QR-коди. 
Створили диспетчерський центр 24/7, 
наші програмісти написали для нього 
софт. Запустили це все влітку 2012 року, 
напередодні збирання врожаю. Восени 
все запрацювало. Тієї осені звільнився 
щодругий тракторист, комбайнер, водій 
вантажівки. Попри всі фінансові та 
нефінансові стимули, які пропонувала 
наша компанія, люди звільнялися і йшли 
працювати до сусідів, де ще лишилася 
можливість працювати по-старому: 
нечесно заробити на зерні та пальному. 
Зрештою, збиральну кампанію ми таки 
успішно завершили: технології окупилися 
ще до її закінчення. Крім того, вони нам 
розв’язали не тільки питання економії 
пального або не крадіжку нашого зерна, 
а одним махом відсіяли людей, що не 
вміють чесно працювати, всіх з ким нам 
не по дорозі. 

«ТЕРМІНАЛ Z»

35 га землі Агро Регіону розташовано 
за 5 км від злітно-посадкової смуги 
аеропорту «Бориспіль». Ми, як іноземний 
інвестор, спілкуємося з посольствами, 
банками, торговельно-промисловими 
палатами, іноземним бізнесом. Офіційні 
делегації часто хочуть поглянути на 
знаний у світі аграрний потенціал 
України. Тому останні десять років до нас 
із регулярністю раз на тиждень приїздить 
якась делегація. Це стало звичною 
справою. Але десь півтора року тому, 

коли делегація Світового банку захотіла 
поглянути на агросектор України, 
у перемовинах з організаторами в 
мене закрався сумнів: чи зможемо ми 
представляти всю країну. Це велика 
відповідальність. Ми можемо розповісти 
про Агро Регіон, але це не презентація 
потенціалу держави. Тоді зародилася 
ідея об’єднати кілька компаній на одній 
локації – в агротехнологічному парку 
«Термінал Z». Концепція його така, що тут 
буде і коворкінг, і зона для проведення 
виставок та конференцій, і готель. 

Першими партнерами, що вже мають у 
«Терміналі Z» офіс на 50 співробітників 
та перший в Україні R&D-центр, стала 
французька компанія Maisadour – 
потужний виробник насіння, лідер з 
виробництва фуа ґра, з річним обігом у 
1,200 млрд євро. 

Ідея «Терміналу Z» в тім, щоб під одним 
дахом зібрати компанії, що поділяють 
спільні погляди на прозорий, соціально-
орієнтований, відповідальний бізнес, 

і просувати бренд України. Це наш 
спосіб комунікувати про аграрні 
можливості України на міжнародну 
аудиторію. Бо для когось із потенційних 
інвесторів український агросектор 
асоціюється з найкращими у світі 
чорноземами, стабільною валютною 
виручкою та успіхом, а для когось – із не 
доброчесними компаніями, які втратили 
мільярди доларів та зруйнували 
інвестиційний клімат в країні. 

Країні потрібні успішні кейси. Іноземці, які 
заробили в Україні, – найкращі спікери, 
дипломати, адвокати українського 
бізнесу за кордоном. 

Для нас проект із «Терміналом Z» дуже 
особистий. Бо ми теж інвестори, які 
зайшли в 2007-му і втратили майже все. 
Але змогли відбудувати компанію і тепер 
хочемо продемонструвати іншим, що 
це можливо. «Термінал Z» може стати 
точкою входу нових інвесторів в Україну. 
А далі – злітна смуга. . 

ІНОЗЕМЦІ, ЯКІ ЗАРОБИЛИ В УКРАЇНІ, – НАЙКРАЩІ 

АДВОКАТИ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ЗА КОРДОНОМ
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У масштабах українського зернового ринку, наскільки 
великою є Agricom Group?

Об’єм українського зернового ринку – близько 64 млн тонн. Зі 
своїх 38 тис га землі ми зберемо десь 140 тис тонн. Але, мабуть, 
головна відмінність Agricom Group від типового агрохолдингу 
– те, що ми маємо напрям переробки і реалізації кінцевих 
продуктів, на якому лідируємо. Наш завод, що є найпотужнішим 
в Україні та Європі, дає нам змогу утримувати 30% українського 
ринку пластівців. 

Яким чином ви зрозуміли, що кластерна модель є 
найоптимальнішою для ведення вашого бізнесу??

Під час формування кластеру аналізують багато чинників, 
але основний – географічне розташування. Бо технологія, 
котру застосовано в одному кластері, спрацьовує зовсім 
по-іншому в кластері з відмінною кліматичною, ґрунтовою 
специфікою. Важливе й розміщення території щодо точки 
управління, можливість обробити землі. З кожного кластеру 
ми намагаємося отримати найвищу результативність завдяки 
технологіям, які цьому сприяють. . 

Давно ви працюєте в такому форматі?

Майже п’ять років. Agricom Group створено 2014 року, як 
малесенький «уламок» одного з бізнесів, який повністю знищено 
на Луганщині. Рік був складний. Але для когось – криза, для нас 
– можливість. Ми знайшли партнерів, залучили банки, пізніше 
знайшли інвестора, чия участь у бізнесі дала змогу прискорити 
зростання. Перші наші землі були на Сході, далі Чернігівщина, 
Рівненщина. Розвиток означав для нас виживання. 

На вирощуванні яких культур спеціалізується Agricom 
Group?

Основних культур чотири: соняшник, пшениця, ріпак, кукурудза. 
П’ятою в нас завжди є котрась із нішевих культур: в якомусь із 
кластерів соя, десь квасоля, сочевиця, горох чи льон. 

Які вбачаєте перспективи на внутрішньому та зовнішніх 
ринках для нішевих культур?

Тому ці культури й нішеві, що їхня частка в Україні невелика. 
Та й купівельна спроможність споживачів нижча не те що за 
європейські, а й за арабські чи африканські країни. Тому нішеві 
культури орієнтовано на експорт. Особливість роботи з ними: 
перевиробництво нішевої культури в якійсь із країн може 
повністю обвалити ціни на неї на світовому ринку. 

Ми, якщо і йдемо в нішу, вирощуємо її під конкретного клієнта. 
Приміром, наближаємо до органіки. Або ця культура – гарний 
попередник і, навіть, якщо вона спрацює в нуль, то на наступній 
культурі дасть нам чудовий результат. 

Яким транспортом ви доправляєте продукцію до портів?

Вагонами, вантажівками. Ситуація з логістикою в Україні 
переходить всі межі. Виробники втрачають великі гроші на 
тому, що не можуть вчасно продавати. Рішення монополіста 
Укрзалізниці боляче б’є по ринку – закриття малоефективних 
станцій, зміна принципу подачі вагонів виводять з ринку до 80% 
гравців під гаслами оптимізації перевезень. 

Agricom Group перебуває в топ-5 найінноваційніших 
агрокомпаній. Якими з останніх запроваджених технологій 
можете здивувати? 

Напевне, штучним інтелектом. Технологія рахує врожайність, 
дає прогнозні показники і реальну картину того, що 
відбувається на полі. 

Кожен долар, який вкладено в інновації, того ж року генерує 
щонайменше два. Але чимало інновацій ми запроваджуємо не 
лише для прибутку, а й для автоматизації процесів. Нині багато 
аграрників емігрують, тож ми готуємося прийняти виклик 
браку фахівців. Завдяки автоматизації ми можемо замінити двох 
працівників на одного, але платити йому гідну заробітну плату. 

Agricom Group не лише вирощує зернові, а й має власні 
переробні потужності. Це прибуток з продажу зерна дав 
змогу розширити діяльність?

Ми залучили інвестора – нашого партнера. Вклали близько 
11 млн доларів у будівництво заводу. Тепер виробляємо три 
бренди пластівців, що не конкурують між собою, бо орієнтовані 
на різних споживачів. 

Ще на час будівництва почали розвивати нашу торговельну 
марку, створили систему дистрибуції, зайшли в національні 
мережі. Це була правильна стратегія, що після запуску заводу 
дала змогу швидко вийти на його окупність. Тепер завод дає 
прибутки і є для нас стабільним бізнесом. 

Як вибудувано взаємодію компанії з державними 
органами?

Ідеальний спосіб комунікації бізнесу з державою, на мою 
думку, – це сплачені податки. . 

ДОЛАР, ВКЛАДЕНИЙ В ІННОВАЦІЇ, 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДВОМА

ПЕТРО МЕЛЬНИК
виконавчий директор 
Agricom Group
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ФОРМУЄМО КОНСОЛІДОВАНУ 
ПОЗИЦІЮ БІЗНЕСУ

Які інтереси об’єднують компанії у 
комітеті Американської торговельної 
палати (далі – Палата) з питань 
агропромислового комплексу?

Так історично склалося, що до 
Комітету входять великі зерновики, 
великі зернотрейдери. Позаяк це одна 
галузь, інтереси членів Комітету часто 
збігаються, тому нам простіше дійти 
консенсусу з багатьох питань. 

Ми будуємо роботу Комітету на основі 
погодженого всіма його членами 
списку пріоритетів на рік. Цього 
року серед пріоритетних питань: 
(1) агрологістика, зокрема складна 
ситуація із перевезенням зернових 
вантажів залізничним транспортом; 
(2) відшкодування ПДВ за періоди, 
що передують запуску електронного 
реєстру; (3) проблема «сірого ринку» 
зерна, обсяги якого, за оцінками 
експертів компаній-членів, сягають 35-
40% усього зернового ринку. Разом з тим, 
протягом року виникають й інші питання, 
над якими працює Комітет, наприклад, 
так звані «соєві правки» – експортний 
ПДВ на сою та ріпак отримують лише 
виробники сільськогосподарської 
продукції, трейдери – ні. 

Комітет аналізує законодавчі та урядові 
ініціативи, надає коментарі до них. Ми 
працюємо разом з органами влади 
різних рівнів та намагаємося наблизити 
розв’язання питань, що нас турбують. 

Який рівень представництва компаній 
у Комітеті?

Переважно, компанії мають GR-спеціалістів, 

інколи навіть окремі GR-департаменти, 
які співпрацюють з асоціаціями, органами 
державної влади. Але саме в Комітеті з 
питань агропромислового комплексу у нас 
дещо інша ситуація: лише кілька компаній 
представлені фахівцями з GR, більшість 
членів – це директори департаментів або 
й генеральні директори. Агросфера – дуже 
комплексна галузь, об’єднує чимало питань: 
логістичних, фітосанітарних, податкових. 
Часто для обговорення кожного з них 
потрібна участь фахівців відповідних 
напрямів. Але це ніяким чином не має 
негативного впливу на активну участь 
представників компаній у роботі Комітету. 

Якими інструментами ви можете 
впливати на зміну ситуації в царинах, 
які хвилюють членів Комітету? 

Ми співпрацюємо як з бізнесом, так і з 
органами державної влади. Президент 
Американської торговельної палати 
в Україні Андрій Гундер входить 
до Національної ради реформ при 
Президентові України. Це один з 
інструментів аби донести голос бізнесу 
до Президента. Крім того, члени Палати 
беруть участь у регулярних зустрічах 
з Президентом України та керівниками 
органів влади. Та й сама Палата є 
майданчиком, на якому формується 
консолідована позиція бізнесу. А вже 
з готовою офіційною позицією ми 
виходимо до керівництва міністерств, 
парламенту та інших органів державної 
влади. Взаємодіємо й з іншими бізнес-
асоціаціями та тісно працюємо з 
Посольством США. 

Посольство США долучається з 
позицій захисту американських 

компаній, що входять до AmCham? 
Чи ви звертаєтеся до нього по 
допомогу, бо голос Америки з більшою 
ймовірністю може бути почутим у 
владних кабінетах? 

Ми високо цінуємо підтримку Уряду США 
та Посольства США щодо впровадження 
необхідних та очікуваних реформ у 
нашій країні. 

Якщо говорити про спрямування 
AmCham не всередину країни, а 
назовні, як через Палату транслюється 
історія успіху України для іноземної 
аудиторії?

Американська торговельна палата в 
Україні працює за трьома напрямами: 
B2G – business-to-government, B2B – 
business-to-business і B2U – business-to-
Ukraine. Останній і є просуванням України 
в світі. Американська торговельна палата 
– це найстаріша міжнародна бізнес-
асоціація в Україні, яка є невід’ємною 
частиною Торговельної Палати США, 
що знаходиться навпроти Білого Дому у 
Вашингтоні та об’єднує понад 3 мільйони 
учасників під гаслом fighting for your 
business. Вже понад 26 років Палата 
стоїть на захисті бізнесу тут, в Україні. 

Американська торговельна палата в 
Україні є також частиною Європейської 
ради Американських торговельних 
палат. Президент Палати Андрій Гундер 
є Скарбником цієї ради та доносить 
голос бізнесу на найвищому рівні 
з-поміж топ-керівників 44 Палат з 42 
країн Європи та Євразії. 

Крім того, у нас є щорічне видання 
Country Profile з описом компаній-членів 
Палати і загальним оглядом секторів 
економіки. Його ми завжди презентуємо 
іноземним партнерам для ознайомлення 
з українською економічною реальністю 
та інвестиційним потенціалом. 

Україна – цікава іноземному бізнесу. Ми, 
у свою чергу, будемо продовжувати 
робити все можливе для розвитку 
економіки України, розкриваючи її 
потенціал на міжнародній арені та 
промотуючи її в світі як привабливий 
інвестиційний напрям. . 

МАРІЯ РЕВЕНКО
керівник напряму 

«Агропромисловий комплекс» 
Американської торговельної 

палати в Україні
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Аграрний ринок є основним драйвером зростання економіки і 
ключовою експортною галуззю України. За даними Держстату, 
за три квартали 2018 року українські аграрники експортували 
на зовнішні ринки продукції на суму 9 495,421 млн доларів 
(або 36,8% від загального експорту України за січень-серпень 
2018 року). Водночас, зростання експорту аграрної продукції 
об’єктивно демонструє наявні внутрішні логістичні проблеми. 

Приблизно 95-97% зернових вантажів експортують з України 
водним транспортом через морські зернові термінали. 
Проте варто відзначити надзвичайно важливу роль залізниці 
в переміщенні зернових вантажів із внутрішніх лінійних 
елеваторів на морські зернові термінали. Адже за поточних 
експортних поставок зернових вантажів в об’ємах близько 
45-47 млн   тонн на рік, понад 70% зерна транспортують 
у морські порти України залізничним транспортом. Тому 
будь-які процеси, що відбуваються в ПАТ «Укрзалізниця», 
безпосередньо впливають на зерновий ринок України. 

Протягом останніх двох років триває активний процес 
реформування державного монополіста ПАТ «Укрзалізниця». 
Докорінно змінилася система корпоративного управління 
компанії; змінилися підходи в роботі та, як наслідок, почалася 
велика трансформація ринку залізничних перевезень. Ринок 
сприймає зміни неоднозначно. 

1.  В умовах обмеженості локомотивного парку УЗ ухвалила 
рішення про повну маршрутизацію відправок зерна 
з елеваторів. Економічно доцільно, за браку ресурсів 
у компанії, зосередитися на відправці зерна з тих 
елеваторів, які протягом доби формують маршрутну 

відправку (54 вагони на добу). Але зерновий ринок України 
не був технічно готовий до переходу на нову модель 
відвантаження. Загальна кількість сертифікованих лінійних 
елеваторів в Україні – близько 980, з наявністю залізничної 
інфраструктури – не більш ніж 750 елеваторів. З них лише 
близько 70 – технічно здатні вантажити маршрути (54 
вагони на добу). Тобто маршрутними, фактично, можна 
вважати лише 6-9% від загальної кількості елеваторів в 
Україні. Важливо розуміти, що належать вони обмеженій 
кількості компаній (6-8 великим гравцям зернового ринку). 

2.  В рамках політики відмови від надлишкової 
інфраструктури УЗ визначила перелік залізничних станцій, 
з якими тимчасово або остаточно припиняються вантажні 
операції із зерновими вантажами. Закрито 19% зернових 
залізничних станцій. Критерій УЗ, за яким відбувалася 
класифікація малодіяльних залізничних станцій, – показник 
фактичного відвантаження зернових вантажів за 3 роки. 
Але учасники зернового ринку добре знають: часто 
станція ставала малодіяльною через те, що УЗ не подавала 
на неї порожній рухомий склад у потрібній кількості (через 
дефіцит локомотивної тяги або вагонів; через пріоритет 
маршрутних відправок тощо). Правильно орієнтуватися 
на наявність вантажів до перевезення залізницею з певної 

УСІ ПРОЦЕСИ В «УЗ» ВПЛИВАЮТЬ 
НА ЗЕРНОВИЙ РИНОК

ВАЛЕРІЙ ТКАЧОВ
заступник директора з логістики 

компанії «Дельта Вілмар»

ЗЕРНОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ НЕ 

ГОТОВИЙ ДО ПЕРЕХОДУ НА НОВУ 

МОДЕЛЬ ВІДВАНТАЖЕННЯ
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станції. Приміром, на врожай зернових або середній обсяг 
заповнення елеваторів зерном за 3 роки в прилеглому 
до станції районі. Задля об’єктивності, варто зазначити й 
причини того, що станції стали малодіяльними, пов’язані 
з самими учасниками зернового ринку. Деякі з лінійних 
елеваторів є досить технічно відсталими, не можуть 
забезпечити високої добової швидкості завантаження 
зерна, та й під’їзні залізничні шляхи до елеваторів не 
дають змоги вантажити великі об’єми. Часто на лінійних 
елеваторах відсутній гнучкий графік роботи на противагу 
стандартному (8-годинний робочий день, два вихідних 
на тиждень). Має негативний ефект і відсутність 
довгострокового планування відвантажень зерна. Робота 
з відвантаження зерна відбувається за додатковими 
планами, основні ж місячні плани виконуються в 
мінімальних обсягах. Короткий горизонт планування 
відвантажень не приносить користі. 

Ринок гостро відчув наслідки тотальної маршрутизації 
відвантажень зерна і закриття залізничних станцій. Від 
залізничної інфраструктури повністю відрізано близько 90% 
лінійних елеваторів України. З 530 зернових залізничних станцій 
зерно відвантажують, фактично, з не більш ніж 70 станцій, 
що можуть забезпечити маршрутні відправки. Відсутній або 
ускладнений доступ до залізниці аграрникам Запорізької, 
Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей; частково 
відрізані Львівська, Тернопільська, Харківська, Полтавська 
області. 

Економічні ризики нововведень теж величезні. Адже 
вони можуть спричинити звуження реального зернового 
ринку. Елеватор для аграрника – торговельний майданчик. 
Сільгоспвиробники не завозитимуть вирощене зерно на 
елеватори, звідки неможливо продати або відвантажити свій 
врожай. Проблема в тім, що таких елеваторів буде понад 80%. 
Через закриття деяких елеваторів збільшиться плече доставки 
зерна з поля до елеватора. Позаяк через логістичні проблеми 
стане складніше вивезти вирощений урожай, зростатимуть 
внутрішні залишки зерна в Україні. Це чинитиме тиск на 
його ціну (внутрішня вартість зерна знижуватиметься). Коли 
ціна знизиться до рівня рентабельності, аграрникам стане 
невигідно вирощувати зерно. 

Зерновому ринку також загрожує монополізація десятком 
компаній, які володіють великими елеваторами, що здатні 
вантажити маршрутні відправки. 

3.  УЗ змінила тарифікацію залізничних перевезень 
(дерегуляція вагонної складової залізничного тарифу; 
зближення тарифів транспортування різних класів). 
Це спричинило різке подорожчання транспортування 
зернових вантажів залізницею. Для бізнесу найважливіше: 
клієнти УЗ повинні мати можливість прогнозувати 
тарифи і з огляду на це будувати свою господарську 
діяльність. Тому учасники зернового ринку пропонують: 
повторно обговорити з менеджментом УЗ кожен з 
механізмів підвищення залізничних тарифів (формули, 
порядок узгодження, періодичність); встановити терміни 
попереднього інформування учасників ринку про 
перегляд тарифів; обговорити можливий громадський 
контроль за зростанням тарифів (через асоціації AmCham 
і ЕВА). 

4.  Проблема розподілу вагонів-зерновозів залишається 
гострою. Їх сьогодні розподіляють у ручному режимі з 

корупційною складовою. Хабар за розподіл вагонів сягає 
4000 грн за вагон. Фактично, вагонами загального парку 
користується обмежена кількість компаній, решта – не 
мають такої можливості. Пропозиція учасників ринку: 
відновити роботу автоматизованої системи розподілу 
вагонів із попереднім переглядом алгоритму розподілу. 

5.  Зерновиків турбують і крадіжки зернових вантажів на 
залізниці під час перевезення, і розукомплектування 
приватного рухомого складу під час руху. УЗ, фактично, не 
відповідає за інциденти ані юридично, ані матеріально. 

Зерновики пропонують переглянути загальну модель 
відвантаження зерна залізницею. Відмовитися від повної 
маршрутизації відвантажень і перейти на полігонну відправку 
зерна (почергова відправка партій з різних ділянок залізниці). 
Для цього УЗ має зробити розбивку залізниці по ділянках 
(полігонах) і виробити послідовну відправку порожніх вагонів 
на різні полігони згідно з графіком відвантажень. Потрібно 
також встановити добову норму відвантаження вагонів з 
одного елеватора –щонайменше 10 вагонів, причому елеватор 
мусить витримати встановлену швидкість відвантаження. 
На час відвантаження зерна елеватори повинні встановити 
цілодобовий режим роботи. Щодо вантажовідправників, 
з-поміж їхніх обов’язків – збільшити горизонт планування, 
планувати транспортування лише за основним планом в АС 
МЕСПЛАН (місячне планування). Такий підхід, на нашу думку, 
зробить логістичний ланцюжок ефективнішим. І чимало колег 
нас у цьому підтримують. . 

КЛІЄНТИ “УЗ” ПОВИННІ МАТИ 

МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАТИ 

ТАРИФИ
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ЕКСПОРТ ЗЕРНА 
З УКРАЇНИ 
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Очікуємо рекордний урожай за всю історію незалежності 
України. Станом на кінець листопада зібрано більше 66 
млн тонн зернових, і збір ще триває.  

Підписано Протокол «Про санітарні та фітосанітарні 
умови експорту до Китайської Народної Республіки 
шроту соняшникового».

Масова орієнтація агрокомпаній на 
запровадження інновативних підходів до роботи та 
високотехнологічних рішень.

В Україні з’явився перший агро-технологічний парк.

Прийняття проекту Закону №6673, що передбачає 
залучення приватного сектору до надання послуг 
із відбору зразків продукції та проведення 
фітосанітарної експертизи. 

ТОП ЗДОБУТКІВ
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НАША СТОРIНКА  

У FACEBOOK 

TRUMAN AGENCY об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне 

планування, PA&GR, лобiзм та мiжнароднi комунiкацiї. 

TRUMAN Agency проводить кампанiї, спрямованi на вирiшення питань 

українського бiзнесу та вiдкриття нових перспектив для iноземних 

компанiй в Українi. 

Наша команда вибудовує довготривалi та довiрчi вiдносини з кожним 

клiєнтом та партнером. Ми не визнаємо ситуативних рiшень. Наш стиль 

– розробка та реалiзацiя довгострокових стратегiй та максимiзацiя 

можливостей. 

Розумiння процесiв прийняття рiшень в Українi та закордоном дає нам 

змогу налагодити продуктивнi вiдносини та привести клієнта до його 

мети. З усiх можливих iнструментiв ми обираємо саме тi, якi спрацюють у 

кожному конкретному випадку. 

ТЕТЯНА ГАЙДУК

Керівник аналітичних проектів
e-mail: tetianagaiduk@truman. ua

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

. КОНТАКТИ: вул. Iгорiвська, 1/8,  

  Київ, 04070 

  Тел. : +380 98 175 97 46  

  www. truman. ua
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