
Пане Бульда, яким був минулий рік для 
компанії «Бош»? Чи маєте Ви вже оста-
точні фінансові результати?

Минулий рік був дуже успішний для нас 
та ми перевищили обіг 2012 року.

Як розвиваються сьогодні напрямки 
бізнесу в Україні? Чи спостерігаєте Ви 
певні зміни протягом останніх років? 
Які очікування маєте на поточний рік?

Україна не залишається осторонь впрова-
дження нових технологій від діджиталізації 
до енергоефективності, тому наші пропози-
ції новітніх рішень все більше мають попит в 
країні, що позитивно впливає на наш бізнес.   

Як ви вважаєте, що потрібно робити 
сучасній компанії, щоб залишитися на 
плаву на ринку України?

Мати амбітні цілі та тверезо оцінювати 
ризики ведення бізнесу. 

Пане Бульда, якими рисами, на вашу 
думку, сьогодні має бути наділений 
ефективний керівник?

Якщо співробітники перейшли зі стану 
«знати, що та як робити» у стан «розуміти, 
чому робити», то це один з найкращих по-
казників ефективності керівника

Ринок вимагає сьогодні дотриман-
ня курсу діджиталізації. Яку стратегію 
щодо цього курсу має компанія «Бош» 
в Україні? Якими досягненнями в цьому 
напрямку Ви вже готові похвалитися?

Ринок вже є у більшості своєї діджиталі-
зованим, тому з технологічної точки зору 
немає проблем з тим, щоб запропонувати 
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«Сучасна компанія має ставити  
амбітні цілі та тверезо оцінювати  
ризики ведення бізнесу...»
Компанія Bosch в Україні є частиною Групи компаній Bosch – провідного світового постачальника технологій 
та послуг. Група компаній Bosch представлена на українському ринку з 1993 р. і є одним з найбільших 
постачальників рішень для автомобільної промисловості та вторинного ринку запчастин, а також 
промислової та побутової техніки. У Львівській області розташований завод з відновлення автомобільних 
стартерів. У Києві діє сервісний центр Bosch з обслуговування та ремонту електроінструментів. Для 
співробітників автосервісних майстерень відкрито перший навчальний центр Bosch. На базі технічних 
вузів у Львові, Одесі та Харкові створені навчальні центри «Академії Bosch». Про найближчі плани 
розвитку Групи ми поспілкувались з генеральним директором «Бош Україна» Віталієм Бульдою

Генеральний директор «Бош Україна» Віталій Бульда

Спільна публікація Німецько-Української промислово-торговельної палати та Germany Trade and Invest
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нові технології, але зараз ми відчуваємо 
зміни ментальності споживачів та бажан-
ня їх вживати , що нам суттєво допомагає. 
Тому використання систем охорони з еле-
ментами інтелектуальної обробки інфор-
мації або системи керування кліматом в 
мобільному телефоні є вже частиною по-
всякденного життя.       

На сайті Вашої компанії сказано, що 
ціллю групи Bosch є створення продук-
тів та послуг у сфері Інтернету речей. 
Чи представлена технологія в Україні? 
Якщо так, то де саме?

На мій погляд, питання «чи представле-
на технологія IoT в Україні» це скоріше 
підхід до оцінки діяльності продуктової 
компанії. Компанія Bosch переживає етап 
трансформації з постачальника HW в по-
стачальника SW, IoT та IA. Можна навести 
статистику, скільки мільйонів приладів з 
ІР адресами випущено концерном мину-
лого року або скільки IoT приладів прода-
но в Україні. Найголовніше трохи інше. Що 
з цим всім робити? Стратегічний інтерес 
BOSCH знаходиться у розвитку техноло-
гії розподіленого зберігання реєстру (DLT 
— Distributed ledger technologies), тому 
що саме вона  знаменує початок «еко-
номіки речей», в рамках якої підключені 
об’єкти зможуть незалежно взаємодіяти 

між собою і навіть самостійно укладати 
смарт-контракти. Вже прийшов час гово-
рити саме про «економіку речей».   

Ми знаємо про активну участь компанії 
Bosch в проектах з енергоефективності 
в Україні. Можете виділити якийсь осо-
бливо?

На початку 2019 року вступив ми за-
пустили геліополе з 40 сонячних колек-
торів на даху ТОЦ «Сільвер Бріз», де також 
знаходиться й наша компанія, для вироб-
ництва гарячої води. Гаряча вода вико-
ристовується для потреб спорткомплексу, 
що дозволило не тільки суттєво зменшити 
використання тепла від теплоцентралі, 
але й згенерувати з лютого 2019 близько 
25 МВт теплової енергії, якою ми отрима-
ли від сонця. 

Цього ж року ми запустили ще один уні-
кальний проект у Львові, а саме перебу-
дували стару котельню у сучасний енер-
гоефективний офіс філії компанії Роберт 
БОШ у Західній Україні. Постачання тепла Внутрішні блоки теплових насосів у офісі м. Львів

Оупенспейс приміщення офісу Bosch у Львові

Сонячні колектори та зовнішні блоки теплових 
насосів
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та гарячої води відбувається за допо-
могою сонячних колекторів та теплових 
насосів, які підтримуються у випадку 
пікових навантажень конденсаційними 
газовими котлами. Все обладнання керу-
ється за принципом «Smart Home» та од-
ночасно використовується у навчальних 
цілях.   

Ми дійсно пишаємося вже реалізовани-
ми проектами з енергоефективності та 
впевнені, що ми на вірному шляху, адже 
таким чином на власному прикладі ми 
демонструємо, що екологічні ініціативи 
це не тільки інвестиції у майбутнє, але й є 
комерційними. 

Розвиток будь-якої компанії не мож-
ливий сьогодні без активної участі в 
соціальних проектах. Що нового було 
реалізовано в межах компанії останнім 
часом?

Компанія Bosch Україна вже 4 роки є ак-
тивним учасником та організатором соці-
альних проектів. Ми поширюємо цю ідею 
не тільки всередині колективу, але й назо-
вні у різних сферах соціальної діяльності. 
Наприклад, навесні цього року ми до-
лучилися до всесвітньо відомого еко-ф-
лешмобу #trashtagchallenge та прибра-
ли від сміття Дніпровську набережну від 
моста Патона до залізничного моста. 
Сміття було не тільки зібрано, але й від-
сортовано та передано на утилізацію 58 
мішків, що вже є непоганим кроком до 
чистої країни. 

До Всесвітнього дня захисту дітей ми орга-
нізували збір підгузків для дітей з особли-
востями розвитку, які мешкають у будинку 
–інтернаті в місті Залуччя, Івано-Фран-
ківської області.  У холах бізнес-центру 
«Сільвер Бриз» були розміщені бокси для 
підгузків, долучитися могли всі охочі. За 2 
місяці назбиралося більше 1300 штук під-
гузків, цього вистачить будинку-інтернату 
на кілька тижнів і це круто. 

Такі речі роблять світ навкруги нас добрі-
ше та краще. До кінця літа плануємо збу-
дувати альтанку-кінозал для будинку для 
літніх людей у Київській області. Споруда 
матиме унікальний характер, оскільки 
вона буде призначена для демонстрації 
кінофільмів стареньким, які негодні вста-
ти з ліжка та змушені проводити весь час 
у приміщенні. Будуватимемо альтанку з 
колегами власними руками та використо-

Команда Bosch Ukraine на початку #trashtag_challenge

Процес прибирання Дніпровської набережної
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вуючи електроінструменти Bosch. Мене 
особисто радує, що  щоразу охочих до-
лучитися до нового соціального проекту 
стає все більше, це свідчить про соціаль-
ну свідомість колективу.

Які інноваційні рішення впровадить 
компанія Bosch у сфері покращення 
якості повітря на глобальному рівні?

Покращення якості повітря є частиною 
глобальної стратегії Bosch, більш того, 
до  2020 року Bosch стане першим про-
мисловим підприємством з нульовим 
викидом вуглецю. Для досягнення цієї 
мети компанія буде використовувати 
чотири основні способи: Bosch буде 
підвищувати енергоефективність, збіль-
шувати частку поновлюваних джерел 
енергії в своєму енергопостачанні, ку-
пувати більше екологічно чистих дже-
рел енергії та буде нейтралізувати не-
минучі викиди вуглецю. Це дозволить 
до 2020 р. уникнути викидів у 3,3 млн 
тон CO2 щорічно.

Проект компанії щодо зниження концен-
трації забруднюючих речовин в повітрі 
до майже нульового рівня заснований 
на трьох основних принципах: Bosch 
розробляє технології силових агрегатів 
з низьким рівнем забруднення, працює 
з муніципалітетами міст над проектами 

з підтримки стабільного транспортно-
го потоку і впроваджує власну систему 
управління мобільністю в своїх терито-
ріальних підрозділах. Ще один базовий 
принцип проекту – політика компанії 
з управління мобільністю, мета якої – 
зменшення транспортних потоків і, як 
результат, - викидів. Крім того, Bosch ви-
користовує великі можливості Інтернету 
речей. Наприклад, протягом декількох 

тижнів приблизно 8 000 співробітників 
в територіальному підрозділі Ройтлин-
ген використовували платформу SPLT для 
райдшерінга. Ще одним інноваційним 
рішенням від Bosch є автономне водіння, 
яке відіграватиме важливу роль в поліп-
шенні якості повітря.

Шановний пане Бульда,  
дякуємо за цікаву розмову!

Команда Bosch Ukraine в результаті прибирання відсортувала 58 мішків сміття

Встановлені таблички із закликом не смітити
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Wir danken unseren Sponsoren für ihre freundliche Unterstützung

Machen Sie mit! Werden Sie auch zum Partner des AHK-Oktoberfestes 2019!
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Розвиток актуальних політичних  
подій в Україні – вплив на економіку

Актуальний розвиток політичних подій, 
динамічні зміни у владі та невизначе-
ність перед парламентськими виборами 
примушують замислитися кожного з нас 
над майбутнім держави. Саме такі зміни 
зазвичай мають вагомий вплив на еко-
номіку країни та на залучення нових ін-
вестицій. Враховуючи ці тенденції, AHK 
Ukraine у середу 5-го червня організува-
ла панельну дискусію на тему: «Розвиток 
актуальних політичних подій в Україні - 
вплив на економіку». На заході зібрались 
представники бізнесу, міжнародних по-
літичних організацій, а також іноземні та 
українські політичні експерти, щоби обго-
ворити можливі сценарії розвитку держа-
ви та їх вплив на її економічне зростання. 
Александер Маркус, Голова Правління 
AHK Ukraine, розпочав зустріч зі вступ-
ної промови, під час якої він наголосив 
на важливості якомога швидкого станов-

лення органів влади та на забезпеченні 
економічної та політичної стабільності в 
Україні. 

Політолог та історик Андреас Умланд  ви-
значив сьогоднішню ситуацію таким чи-
ном: «Ми спостерігаємо новий перелом 
в Україні та становлення цілої політичної 
системи. Новий президент України має 
дуже потужний мандат на боротьбу з олі-
гархічною економікою та корупцією».

Високий рейтинг партії нового президен-
та України  «Слуга народу», за даними 
соціологічних опитувань, показує знач-
ну довіру українців до нової влади, що 
несе за собою й багато очікувань.  Сергій 
Лещенко, український політик та журна-
ліст, дивиться  на розвиток подій іншим 
чином: «Разом із Зеленським в Україні 
виникають як ризики, так і можливості. 

Ризики перебувають у сфері його неком-
петентності, яка може бути нівельована 
шляхом призначення визнаних професі-
оналів на посади. Можливості спричинені 
тим, що відбувається практично переза-
пуск політичних та урядових інституцій і є 
можливість зруйнувати усталений протя-
гом багатьох років статус-кво», - зазначив 
політик.

Представники міжнародних фондів та 
організацій, серед яких Марсель Рьотіг, 
керівник Представництва Фонду ім. Фрі-
дріха Еберта в Україні та Білорусі, Сєргєй 
Сумлєнний, директор Представництва 
Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та 
Даніель Зайберлінг, керівник Представ-
ництва Фонду Ганса Зайделя в Україні 
підтвердили свій намір надалі продовжу-
вати активну роботу в Україні попри нові 
перипетії у владі. Важливим напрямком 
роботи міжнародні експерти вважають 
розвиток професійної освіти в Україні та 
«зменшення політики проти Росії і збіль-
шення політики для України».

Цікавими стали результати опитування, 
яке проводилось під час дискусії серед 
гостей заходу. Думки щодо нової полі-
тики для бізнесу розділились на «за» і 
«проти». Так, майже половина учасників 
підтвердила, що розвиток актуальних по-
літичних подій має незначний вплив на 
бізнес. Очікування щодо розвитку еконо-
міки після парламентських виборів роз-
ділилися нарівно: 35% сподіваються на 
покращення, а 35% очікують погіршення. 
47% опитаних вважають, що президент та 
його команда успішно боротимуться з ко-
рупцією та надмірною бюрократією. 

ЯКИЙ ВПЛИВ МАЄ 
АКТУАЛЬНИЙ 
ПОЛІТИЧНИЙ 
РОЗВИТОК ПОДІЙ 
НА ВАШ БІЗНЕС?

6%

жодного 
впливу

48%

незначний 
вплив

45%

значний 
вплив

ВИ ОЧІКУЄТЕ  
НА ТЕ, ЩО НОВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ ТА ЙОГО 
КОМАНДА УСПІШНО 
БОРОТИМУТЬСЯ 
З КОРУПЦІЄЮ 
І НАДМІРНОЮ 
БЮРОКРАТІЄЮ?

13%

так

47%

ні

41%

намагати-
меться, але 
шлях буде 
нелегким

ЯКІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ЩОДО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІСЛЯ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 
21.07.2019 РОКУ?

35%

стане 
краще

29%

нічого не 
зміниться

35%

стане 
гірше
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Літнє свято 2019
Вже доброю традицією стало спільне 
святкування бізнес-колами Німеччини, 
Австрії та Швейцарії, а також представни-
ками української економіки та політики 
однієї з найбільших подій року – Літнього 
свята, участь у якому дозволила усім при-
сутніх не лише насолодитися чарівним 
літнім вечором у невимушеній атмосфері, 
але й встановити нові контакти і понови-
ти старі приємні знайомства. Цього року 
місцем зустрічі гостей Літнього свята 13 
червня став київський ресторан «Маяк» на 
березі Дніпра.

Організатори Літнього свята 2019 щиро 
дякують усім за спонсорам за їхню друж-
ню підтримку! Без Вас цей захід був би не 
можливий. 
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Рушії та бар’єри на ринку, 
стислий огляд
Україна переживає бум інвестицій у від-
новлювану енергетику. Багато інвесторів 
хочуть підключити свої потужності до 
мережі ще до переходу на нову систему 
стимулювання, щоби отримати доходи від 
високого у міжнародному порівнянні «зе-
леного» тарифу. 

Політичні цілі

В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ БАЛАНСІ 
ДОМІНУЮТЬ ВУГІЛЛЯ ТА АТОМ
Більша частка електроенергії в Украї-
ні виробляється на атомних і вугільних 
електростанціях, побудованих ще за ра-
дянських часів. Альтернативна енергетика 
складала у 2018 р. лише 9,6% від загаль-

ного виробництва електроенергії. Основна 
частка відновлюваної енергетики припа-
дає на великі гідроелектростанції. Соняч-
ні, вітрові та біоенергетичні установки, а 
також малі гідроелектростанції, за даними 
ДП «Енергоринок» за 2018 р., складають в 
балансі електроенергії лише 1,79%.

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ 
ПЕРЕДБАЧАЄ ЗНАЧНЕ РОЗШИРЕННЯ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
В останні роки розвиток відновлюваної 
енергетики набрав обертів. При цьо-
му більша частка інвестицій припадає 
на фотоелектрику. Наприкінці першого 
кварталу 2019 р. встановлена потужність 
сонячних електростанцій склала в Укра-
їні майже 2,1 ГВт. У цьому показнику не 
враховуються близько 400 МВт сонячних 
установок в анексованому Криму.

У наступних роках розбудова альтерна-
тивної енергетики має продовжитися. 
Затверджена в серпні 2017 р. Енергетич-
на стратегія на період до 2035 р. перед-
бачає зростання частки відновлюваних 
видів енергії у загальному виробництві 
електроенергії більш ніж на 25%. Більша 
частина зеленої електроенергії повинна 
вироблятися на сонячних і вітрових елек-
тростанціях.

Чи вдасться досягнути поставлених ці-
лей, покаже час. Аналітична компанія 
Pro-Consulting, що спеціалізується на до-
слідженнях ринку, виходить з того, що до 
2035 р. частка відновлюваної енергетики 
не перевищуватиме 15%. Державний опе-
ратор електромереж «Укренерго» у своєму 
плані розвитку на 2020-2029 р.р. розра-
ховує на зростання встановленої потуж-
ності сонячної енергетики до 6,2 ГВт. До 

У 2020 р. починає працювати нова система тендерів. Фабіан Немітц (червень 2019 р.)

Коротко про галузь: бум інвестицій  
у сонячну енергетику України
Київ (GTAI). Високий «зелений» тариф робить сонячну енергетику вигідним інструментом отримання 
прибутків, але призводять до надмірного зростання перерозподілених витрат. З 2020 р. розпочинається 
реформа системи стимулювання альтернативної енергетики.

Рушії ринку Бар’єри на ринку
• Високий «зелений» тариф, зафіксова-

ний в євро, що діє до 2030 р. для дого-
ворів, підписаних до кінця 2019 р.

• Вигідні природні умови для соняч-
ної енергетики, насамперед, на півдні 
України.

• Кредити міжнародних донорів.

• Обмежені потужності електромереж не 
дозволяють далі розбудовувати віднов-
лювану енергетику.

• Система аукціонів, що впроваджується 
з 2020 р., потребує часу на початку її 
роботи.

• Поточна модель стимулювання альтер-
нативної енергетики спричиняє високі 
перерозподілені витрати.

Джерело: Аналіз Germany Trade & Invest

Вода
11,9
8%

Вітер
1,1
1%

Сонце
0,7
0%

ТЕС
(передусім 

вугілля)
60,8
38%

Джерело: Державна служба статистики України, аналіз Germany Trade & Invest

Частка сонячної енергії у загальному 
виробництві електроенергії, 2018 р.
(у терават годинах (ТВт∙год) і процентах)

Атомна 
енергетика
84,4
53%

158,9 ТВт
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цього часу основним рушієм швидкого 
розвитку відновлюваної енергетики був 
зелений тариф, зафіксований в євро.

Структура ринку

АКТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ 
РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Ринок електроенергії України є відкритим 
для приватних інвесторів. У традиційно-
му виробництві електроенергії домінують 
державні концерни та приватне підпри-
ємство DTEK, яке належить олігарху Рінату 
Ахметову. За магістральні та міждержавні 
електромережі відповідає державне під-
приємство «Укренерго». Крім того, в кожній 
області є окремі оператори розподільчих 
електромереж (обленерго). Більша части-
на цих операторів знаходяться у власності 

DTEK і VS Energy, зареєстрованої у Нідер-
ландах фірми з російськими власниками.

Держава гарантує покупку зеленої елек-
троенергії. Для цього підприємства 
укладають договори про продаж елек-
троенергії з державним підприємством 
«Енергоринок». У майбутньому ця роль 
перейде до «гарантованого покупця».

Український ринок електроенергії про-
ходить зараз етап широкомасштабних 
реформ. В рамках Угоди про асоціацію 
з ЄС Україна зобов’язана адаптувати свої 
загальні умови до Третього енергетичного 
пакету ЄС. 1 липня 2019 р. набирає чин-
ності запланована лібералізація цін. До 
цього часу тарифи встановлюються регу-
лятором НКРЕКП (www.nerc.gov.ua).

Проте багато питань залишаються відкри-
тими. Особливі проблеми вбачаються в 
олігархічній структурі ринку. Близько 80% 
виробництва електроенергії припадає лише 
тільки на два підприємства: державного 
оператора атомних електростанцій «Енер-
гоатом» (http://www.atom.gov.ua) та DTEK. 
Наступною вадою для розвитку конкуренції 
є відсутність до цього часу достатнього під-
ключення до європейських електромереж, 
проте відповідна робота проводиться. За 
оцінкою Німецької консультаційної групи 
з питань України, розбудова відновлюва-
ної енергетики надає можливості змінити 
у довгостроковій перспективі структуру 
пропозицій на занадто концентрованому 
ринку електроенергії в Україні.

Можливості ринку

ВИГІДНІ УМОВИ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ, ОСОБЛИВО У ПІВДЕННІЙ 
УКРАЇНІ 
Широкі простори України створюють до-
брі умови для використання сонячної 
енергії. Особливо це стосується півден-
ної України. Саме туди спрямовується 
основний потік інвестицій. Планується 
також побудувати велику сонячну елек-
тростанцію в зоні відчуження Чорноби-
лю, де є достатньо вільних майданчиків 
і можливість підключення до електроме-
реж. Більшість інвестицій вкладається в 
наземні фотоелектричні установки на ве-
ликих майданчиках. До цього додаються 
сонячні батареї на дахах і землі у приват-
них домогосподарствах.

Важливу роль у фінансуванні проектів 
відіграють міжнародні донори. Тільки Єв-
ропейський банк реконструкції та розвит-
ку (ЄБРР) в рамках Програми фінансуван-
ня альтернативної енергетики в Україні 
(USELF III) надає 250 млн. євро на під-
тримку проектів у сфері відновлювальної 
енергетики. Німецькі підприємства мають 
добрі шанси по всьому ланцюгу створен-
ня доданої вартості: як проектувальники, 
консультанти, генеральні підрядчики, ін-
вестори або постачальники техніки.

ВИСОКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ 
ПРИВАБЛЮЄ ІНВЕСТОРІВ 
Основу для розвитку альтернативної 
енергетики створює «зелений» тариф, 
упроваджений у 2008 р. Особливо по-
тужної динаміки він набув після фіксації 
«зеленого» тарифу в євро та гарантії по-
купки зеленої електроенергії до 2030 р., 
впровадженими у 2015 р.

Для сонячних електростанцій, які укладуть 
договори про продаж електроенергії до 

Встановлена та прогнозована потужність 
фотоелектричних установок, 2014-2030 р.р. (ГВт)

1) прогноз
Джерело: Державне агентство енергоефективності та енергозбереження; © Germany Trade & Invest

По
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ж
ні
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 Г
Вт

Динаміка зростання встановленої потужності 
альтернативної енергетики в Україні (МВт)
Порт 2014 2016 2018 Перший квартал 

2019р.
Установки альтернативної 
енергетики разом, з них:

967 1.135 2.274 3.136

Сонячні електростанції 411 531 1.388 2.072

Сонячні установки приватних 
домогосподарств

0,1 17 157 157

Вітрові електростанції 426 438 533 706

Малі гідроелектростанції 80 90 99 99

Біомаса 35 39 51 51

Біогаз 15 20 46 51
Джерело: Державне агентство енергоефективності та енергозбереження
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кінця 2019 р., такі найвищі в Європі тарифи 
зберігатимуть свою чинність до 2030 р.:
• наземні сонячні електростанції: 0,1502 

євро за кіловат-годину,
• установки на дахах і фасадах: 0,1637 

євро за кіловат-годину.

Підприємства, які використовують облад-
нання українського виробництва, отриму-
ють додаткові надбавки. При цьому част-
ка вітчизняного обладнання має складати 
мінімум 30%, за що надається 5% над-

бавки до «зеленого» тарифу. Якщо ця 
частка перевищує 50%, то надбавка зро-
стає до 10%. Це положення не розповсю-
джується на приватні домогосподарства. 
Останнім можна встановлювати макси-
мально 30 кіловат за вищим тарифом: 
0,1809 євро за кіловат-годину.

Як повідомляє німецькомовна адвокат-
ська фірма Dlf Attorneys-at-Law (www.
dlf.ua/de), наприкінці 2018 р. український 
парламент впровадив нові пільги для 

сектору відновлюваної енергетики. Отже, 
певне обладнання для будівництва об’єк-
тів альтернативної енергетики до кінця 
2022 р. звільнюється від оподаткуван-
ня під час ввезення на митну територію 
України. Одночасно було спрощено на-
дання земельних ділянок для установок 
альтернативної енергетики.

Гарантовані державою тарифи на покупку 
електроенергії призводять до високих 
витрат на перерозподіл. За даними ДП 
«Енергоринок», частка сонячної енерге-
тики у загальному виробництві електрое-
нергії склала у 2018 р. лише 0,75%, проте 
на неї припало 4,76% загальних витрат на 
електроенергію. Витрати на альтернативні 
види енергії (без великих електростанцій) 
сягають 8,17%. З урахуванням швидких 
темпів розбудови у майбутньому витрати 
будуть значно зростати. Міжнародні ор-
ганізації вже давно вимагають скасувати 
теперішню систему стимулювання та пільг.

ПЕРЕХІД СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  
НА МОДЕЛЬ АУКЦІОНІВ З 2020 Р.
З ухваленням 25 квітня 2019 р. Зако-
ну України № 2712-VIII в Україні була 
затверджена реформа стимулювання 
альтернативної енергетики. Замість га-
рантованого «зеленого» тарифу ціни на 
«зелену» електроенергію з 2020 р. будуть 
встановлюватися на аукціонах. Це дозво-

Собівартість електроенергії в Україні (євро на МВт∙год)

Джерело: Українська асоціація відновлюваної енергетики; © Germany Trade & Invest

вітер сонце біомасамалі гідроелектрост.

Обрані проекти сонячних електростанцій в Україні
Назва проекту, місце 
розташування

Потужність 
(МВт)

Підприємство Стан Інвестиції  
(млн. євро)

Сонячна електростанція 
в зоні відчуження 
Чорнобиля

1 200 До цього часу реалізація 
пілотного німецько-
українського проекту «Солар 
Чорнобиль» (www.solarcher-
nobyl.com/)

На стадії підготовки: презентація 
попереднього ТЕО фірмою Tracte-
bel Engineering у березні 2018 р.; 
введення в експлуатацію пілотного 
проекту (1 МВт) у жовтні 2018 р.

понад 1 000

Покровська СЕС,
Нікополь 
(Дніпропетровська 
область)

240 DTEK Renewables Початок підготовчих робіт у лютому 
2019 р.; генеральний підрядчик 
– Сіменс; постачальник сонячних 
панелей – Risen Energy

бл. 200

Прогресівка 
(Миколаївська область)

148 Scatec Solar, PowerChina 
Guizhou Engineering

Початок будівництва  
в червні 2019 р.

124

Дніпро  
(жилмасив Ігрень)

85 MAIN Group Ukraine Запланований строк завершення 
будівництва – кінець 2019 р.

90

Rengy  
(Миколаївська область)

47 Scatec Solar, PowerChina 
Guizhou Engineering

Початок будівництва – кінець 
2018 р.; введення в експлуатацію 
протягом 2019 р.

52; кредити ЄБРР та 
Чорноморського банку 
торгівлі та розвитку – 
понад 36 млн. євро

Кам’янка  
(Черкаська область)

30 Scatec Solar Початок будівництва – початок 
2018 р.; введення в експлуатацію – 
4-й квартал 2019 р.

35; кредити ЄБРР 
та Банку розвитку 
Нідерландів (FMO) – 
24,5 млн. євро

Джерело: повідомлення в пресі, аналіз Germany Trade & Invest
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лить краще регулювати розбудову альтер-
нативної енергетики та знизити витрати.

Під обов’язок брати участь в аукціонах 
підпадають установки відновлюваної 
енергетики певної потужності: для соняч-
них електростанцій – понад 1 МВт, для 
вітрових електростанцій – понад 5 МВт. 
Встановлений тариф зберігатиме чин-
ність 20 років. Аукціони проводитимуться 
два рази на рік.

Закон змінює також систему стимулюван-
ня виробництва «зеленої» електроенергії 
приватними домогосподарствами. Отже, 
сонячні батареї в приватних домогоспо-
дарствах у майбутньому дозволяється 
встановлювати лише на дахах або фасадах, 
але не на землі. Це положення викликало 
жваві дискусії та суперечки. Наразі були 
подані проекти змін цього регулювання.

Для того щоби ще встигнути отримати 
доходи від вигідного «зеленого» тарифу, 
інвестори намагаються якомога швидше 
завершити свої проекти. У першому квар-
талі 2019 р. до мережі були підключені 
електростанції альтернативної енергетики 
загальною потужністю 862 МВт, з них 684 
МВт у сфері сонячної енергетики. Це біль-
ше, ніж за весь 2018 р. (848 МВт). За 2019 
р. можуть додатися ще 2 ГВт електрое-
нергії з відновлюваних джерел. З впро-
вадженням нової системи стимулювання 
розбудова альтернативної енергетики з 
2020 р. має послабшати. Подальший роз-

виток залежить від функціонування сис-
теми та квот на добудову.

Інтерактивна карта надає огляд проектів 
альтернативної енергетики в Україні 
На інформаційній платформі UA Map 
(www.uamap.org.ua) надається огляд 
проектів у сфері енергоефективності та 
відновлюваної енергетики, які вже були 
завершені, знаходяться на стадії будів-
ництва або планування. 

Бар’єри на ринку

НЕОБХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ ТА АКУМУЛЯТОРИ
Бар’єром на шляху розбудови альтерна-
тивної енергетики виступають обмежені 
потужності електромереж. За розрахун-
ками «Укренерго», існуючі гідро- та те-
плоелектростанції можуть збалансувати 
коливання у генерації електроенергії елек-
тростанціями відновлювальної енергетики 
з максимальною потужністю 3 000 МВт. У 
першому кварталі 2019 р. цей показник 
було вже перевищено. Якщо розбудова 
альтернативної електроенергетики відбу-
ватиметься за планом, то у 2025 р. її за-
гальна потужність складатиме 7 500 МВт. 
За пріоритетним сценарієм «Укренерго» 
для відповідного балансування коливань 
у мережі потрібно додатково побудувати 2 
500 МВт встановленої потужності, з них 2 
000 МВт газових електростанцій (газо-по-
ршневі електростанції) та 500 МВт акуму-
ляторів. За даними «Укренерго», витрати 

на це складатимуть 2,1 млрд. доларів 
США. «Укренерго» разом з французьким 
оператором електромереж RTE реалізують 
наразі пілотний проект з побудови акуму-
ляторів електроенергії.

Подальшу перешкоду для розвитку від-
новлюваної енергетики в Україні створю-
ють дорогі кредити. Зараз кредитна став-
ка Національного банку України складає 
близько 17,5 %. Проте для інвестування в 
сонячні електростанції підприємства ча-
сто звертаються до кредитів міжнародних 
фінансових організацій.

У інвесторів можуть також виникнути склад-
нощі з отриманням дозволу на підключен-
ня об’єктів альтернативної енергетики до 
електромереж. Але «Укренерго» відкрило 
Єдине вікно, до якого можуть зверну-
тися інвестори (e-mail: singlewindow@
ua.energy, телефон: 0038/044 249 14 14). 
Подальші виклики створює нестабільність 
у політиці та регулятивних приписах.

Структура галузі  
на регіональному рівні
СЛАБКИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Щоби покрити свої потреби у сонячних 
панелях та обладнанні, сонячна електро-
енергетика України переважно залежить 
від імпорту. Найбільшим вітчизняним 
виробником є фірма KNESS (www.kness.
energy/), яка відкрила у 2019 р. у Вінни-
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ці перший в країні завод з вироб-
ництва фотоелектричних панелей 
з потужністю 200 МВт на рік. У 
майбутньому планується розбу-
дова заводу до 400 МВт. KNESS 
використовує техніку та заготовки 
з Китаю.

Підприємство «С-Інжинірінг» 
(www.se.ua/ua/) з Одеси наприкін-
ці 2019 р. підписало ліцензійний 
договір з виготовлення інверторів 
з AEG Power Solutions. Старт-ап 
SolarGaps (www.solargaps.com) виготов-
ляє жалюзі з сонячними панелями.

DTEK ПЛАНУЄ РОЗШИРИТИ СВОЇ 
ПОТУЖНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ ДО 1 ГВТ  
ДО КІНЦЯ 2020 Р
Найбільшим інвестором у відновлюваль-
ну енергетику України є компанія DTEK 
Renewables (www.renewables.dtek.com), 
дочірня фірма енергетичного концерну 
DTEK. У березні 2019 р. у Нікополі (Дні-
пропетровська область) була введена в 
експлуатацію сонячна електростанція 
DTEK Solar Farm 1. ЇЇ потужність складає 
200 мегават, таким чином, вона є другою 
за величиною СЕС в Європі. Генераль-
ним підрядчиком виступила китайська 
компанія China Machinery Engineering 
Corporation (http://en.cmec.com). Витра-

ти на будівництва склали 216 млн. євро, 
з них 135 млн. євро надала китайська 
сторона. Були використані сонячні пане-
лі китайських виробників Trina Solar und 
Seraphim Solar System. Інвертори поста-
чала фірма Kstar Science and Technology.

DTEK Renewables планує до кінця 2020 р. 
розбудувати потужності своїх сонячних і 
вітрових електростанція до 1 ГВт. Подаль-
шими провідними інвесторами в соняч-
ну енергетику є ICU (www.icu.ua) та UDP 
Renewables (www.udpr.com.ua ).

НА РИНОК ВИХОДЯТЬ  
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ
За останній час на ринок вийшли численні 
іноземні фірми. Найбільшим інвестором 
є норвезький концерн Scatec Solar (www.
scatecsolar.com ), який планує до кінця 

2019 р. розширити свої потужнос-
ті до 400 МВт. Серед подальших 
гравців на ринку слід згадати ком-
панію CNBM China (www.icnbm.
com ), яка викупила установки 
місцевої фірми Activ Solar, а та-
кож (www.tiucanada.com ), Acciona 
(www.acciona.com) та MAIN Group 
Ukraine (www.maingrp.com ). Ве-
ликі плани має також Арабське 
управління з інвестицій і розвитку 
(AIDA, www.aidaglobal.org ). Згідно 
з повідомленнями з преси, у квітні 

2019 р. вона підписала договір з україн-
ською фірмою STC Energy про інвестуван-
ня 2 мільярдів доларів США в будівниц-
тво сонячних електростанцій в Україні.

Серія «Коротко про галузь» представляє 
аналіз ключових галузей німецької екс-
портної економіки. Звіти про сонячну 
енергетику в інших країнах, а також ана-
ліз інших галузей можна знайти за по-
силанням www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/Branchen/branche-
kompakt.html. 

Контактна особа для німецьких підпри-
ємств: Кіліан Дік, електронна адреса: 
killian.dick@gtai.de 

За актуальною ситуацією можна стежити 
на Twiiter: www.twitter.com/GTAI_Umwelt 

Контактні адреси
Назва Інтернет-адреса Примітки
Germany Trade & Invest (GTAI) www.gtai.de/ukraine

Зовнішньоекономічна інформація німецької 
експортної економіки, також посилання на тендери

Експортна ініціатива з енергетики www.german-energy-solutions.de/ Інформація про заходи, ринки та країни

Інформаційні бюлетені експортної 
ініціативи з енергетики

www.german-energy- solutions.
de/ kurzinformationen- auslands-

maerkte

Інформаційні бюлетені із загальними питаннями 
енергетики з окремими країнами (частково  
з фокусом на технології або застосування)

AHK Ukraine www.ukraine.ahk.de Контакте місце для німецьких підприємств

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України www.mpe.kmu.gov.ua 

Державне агентство енергоефективності 
та енергозбереження www.saee.gov.ua 

Укренерго www.ua.energy Державний оператор електромереж

Українська асоціація відновлюваною 
енергетики www.uare.com.ua 

Галузева асоціація

Європейсько-українське енергетичне 
агентство www.euea-energyagency.org/uk/ 

CISOLAR www.ua.cis-solar.com Фахова конференція в Києві, наступна: 07-09.04.20 р

Український форум з відновлюваних 
джерел енергії

www.strategy-council.com/uk/
events/ukrainskij-forum-z-vidno-

vluvanih-dzerel-energii

Фахова конференція в Лондоні, наступна: 24.06.19

Енергореформа www.reform.energy Інтернет-портал з електроенергетики

RenewableEnergy www.renewable.com.ua/ Інтернет-портал з відновлюваної енергетики

Альтернативна енергія www.alternative-energy.com.ua/ Інтернет-портал з відновлюваної енергетики
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Комітет з питань банківських та фінансових послуг інформує...

01.07.2019
 
У межах валютної лібералізації і для по-
дальшого поліпшення бізнес-клімату 
Національний банк скасував низку ад-
міністративних обмежень, які створюва-
ли незручності українським компаніям, 
іноземним інвесторам та дипломатичним 
представництвам.
 
По-перше, враховуючи численні звер-
нення бізнесу, який здійснює зовнішньо-
економічну діяльність, скасовано ліміт 

на фінансування власних закордонних 
представництв та інших відокремлених 
підрозділів. Раніше переказ коштів іно-
земним філіям обмежувався загальним 
лімітом для юридичних осіб на інвес-
тування за кордон у 2 млн євро на рік. 
Відтепер операції з переказу коштів без-
посередньо на рахунок закордонних під-
розділів виведені з-під дії ліміту і не бу-
дуть обмежуватися в обсягах.
 
З метою мінімізації ризиків непродуктив-
ного відтоку капіталу Національний банк 

також встановив додаткові вимоги для 
валютного нагляду за такими операціями. 
Зокрема, банки зобов’язані отримувати 
від українських компаній, що мають на-
мір фінансувати власні закордонні під-
розділи, розгорнутий кошторис та інші 
документи, якими обґрунтовується необ-
хідність такої трансакції.
 
Крім цього, зазначене пом’якшення не 
поширюватиметься на операції з пере-
казу коштів у країни-агресори/окупанти, 
офшорні зони та країни, що не виконують 

Скасовано ліміт на фінансування представництв 
українського бізнесу за кордоном 

Обов’язковий продаж валютних  
надходжень бізнесом скасовано 
18.06.2019
 
З метою подальшого спрощення ведення 
бізнесу в Україні Національний банк ска-
совує вимогу щодо обов’язкового прода-
жу валютних надходжень. 
 
Норма, яка зобов’язує підприємців про-
давати 30% валютних надходжень на 
міжбанківському валютному ринку, пе-
рестане діяти з 20 червня 2019 року. 
Надходження бізнесу, зараховані на їх 
розподільчі рахунки упродовж 19 черв-
ня, вже не підлягатимуть обов’язковому 
продажу.  

Чергове валютне послаблення не матиме 
негативних наслідків для макрофінансо-
вої стабільності. За статистикою остан-
ніх років, коли норматив обов’язкового 
продажу валютних надходжень становив 
50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він 
був зменшений до 30%, бізнес загалом 
продавав понад 90% валюти. 
 
У такий спосіб Національний банк про-
довжує валютну лібералізацію відповідно 
до дорожньої карти, яка передбачає по-
ступове зняття усіх валютних обмежень у 
відповідності до покращення макроеко-
номічних умов в Україні. 

У цьому році Національний банк скасував 
або пом’якшив вже понад 30 валютних 
обмежень. Відміна обов’язкового прода-
жу валютних надходжень бізнесу є чер-
говим кроком на шляху до вільного руху 
капіталу, визначеного однією із стратегіч-
них цілей Національного банку. 
 
Зазначені зміни затверджені Постановою 
Правління Національного банку №78 від 
18 червня 2019 року «Про внесення змі-
ни до Положення про заходи захисту та 
визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті». 
www.bank.gov.ua
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Ліміт на репатріацію дивідендів  
остаточно скасовано
09.07.2019
 
Національний банк скасував усі обме-
ження на репатріацію дивідендів для по-
кращення інвестиційного клімату, як це 
було передбачено дорожньою картою з 
валютної лібералізації.
 
З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним 
капіталом більше не обмежується лімітом 
на перерахування дивідендів за кордон 
або на рахунки нерезидентів в Українї в 
розмірі 12 млн євро на місць для однієї 
юридичної особи.
 
Чергове валютне послаблення не матиме 
негативних наслідків для макрофінан-
сової стабільності. У першому півріччі 

бізнес перерахував за кордон дивіденди 
на суму 1,27 млрд дол. США, з яких 1,07 
млрд дол. США –  за рахунок купленої ва-
люти. Такі обсяги перерахування та купів-
лі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж 
за аналогічний період минулого року.
 
Репатріація дивідендів загалом не чинить 
істотного впливу на ринок, адже купівля 
валюти на ці цілі становить близько 4% 
від загального попиту клієнтів банків на 
іноземну валюту.
 
Скасування ліміту на репатріацію диві-
дендів є третім суттєвим валютним по-
слабленням за останні три тижні. Раніше 
Національний банк скасував вимогу щодо 
обов’язкового продажу валютних надхо-

джень і ліміт на фінансування представ-
ництв українського бізнесу за кордоном.
 
Загалом з початку року Національний 
банк скасував вже понад 30 обмежень 
на валютному ринку. Валютна лібералі-
зація продовжуватиметься відповідно 
до темпів поліпшення макроекономічної 
ситуації. Її кінцева мета – вільний рух 
капіталу.
 
Зазначені зміни щодо репатріації диві-
дендів затверджені Постановою Правлін-
ня Національного банку № 91 від 9 липня 
2019 року «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національ-
ного банку України». Вона набуває чинно-
сті 10 липня.

або не належно виконують рекомендації 
FATF.
 
По-друге, спрощується реінвестування до-
ходів іноземних інвесторів від операцій з 
українськими цінними паперами. Нере-
зидентам дозволено переказувати кошти, 
отримані за цінними паперами, що облі-
ковуються в іноземному банку-депозита-
рії, з коррахунку цієї установи на власний 
рахунок в Україні. Це дозволить уникати 
ситуацій, коли інвестори втрачатимуть на 
додатковій конвертації валют через не-
можливість прямого зарахування доходів 
у гривні одразу на свій гривневий рахунок.
 
По-третє, скасовується заборона розра-
хунків в готівковій іноземній валюті для 
оплати фізичними та юридичними осо-

бами консульських зборів за легалізацію 
товаросупровідних документів у дипло-
матичних представництвах або консуль-
ських установах країн, які не приєдналися 
до Гаазької конвенції від 05 жовтня 1961 
року. До таких країн належать Алжир, Аф-
ганістан, В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Йор-
данія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, 
Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Си-
рія, Судан, Таїланд, Уругвай.
 
По-четверте, перелік трансакцій, які доз-
воляється проводити в іноземній валюті 
на території України, доповнено опера-
ціями між фінансовою установою та Ка-
бінетом Міністрів України в межах між-
народних договорів про кредити, гранти, 
позики. Це знизить валютні ризики дер-
жави під час здійснення таких операцій.

По-п’яте, удосконалено ризик-орієнто-
ваний нагляд банків у частині перевірок 
іноземних банків-контрагентів, перераху-
вання яким здійснюють українські компа-
нії. Відтепер банки самостійно на підставі 
інформації з публічних джерел визна-
чатимуть ступінь ризику іноземних бан-
ків-контрагентів за валютною операцією. 
Раніше вони використовували для цього 
перелік, наданий Національним банком 
на підставі інформації Державної служби 
фінансового моніторингу.
 
Зазначені зміни затверджені Постановою 
Правління Національного банку № 86 від 
27 червня 2019 року «Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України». Вона на-
буває чинності 2 липня.
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Збільшення обсягів експорту аграрної 
продукції та підвищення контейнерних 
перевезень зумовлюють зростання об-
сягів перевалки вантажів в українських 
морських портах. За даними Адміністра-
ції морських портів України АМПУ (http://
www.uspa.gov.ua), товарооборот у 2018 р. 
побільшав на 2% у порівнянні з минулим 
роком, що склало 135,2 млн тон. У пер-
шому кварталі 2019 р. позитивна дина-
міка розвитку зміцнилась, адже завдяки 
підвищенню обсягу експорту зернових і 
залізної руди перевалка зросла на 12,4% 
у порівнянні з аналогічним кварталом 
минулого року.

Інвестиції в нові термінали 
та сучасну інфраструктуру 
на Чорному морі
Збільшення обсягів вантажних переве-
зень зумовлює зростання інвестицій в 
нові термінали морських перевезень 
аграрної продукції, в розбудову інфра-
структури портів та у днопоглиблення 
портів. За оцінкою Міністра інфраструк-
тури України, у наступні п’ять років ін-
вестиції в порти можуть скласти мінімум 
3 мільярда доларів США. Економічне 
видання delo.ua повідомило також, що 
зараз реалізуються інвестиційні проекти 
на загальну суму бл. 1 мільярд доларів 
США.

Інвестиційні проекти в українських пор-
тах підтримуються й Європейським Сою-
зом (ЄС). У рамках Східного партнерства 
для проектів у портах Південний, Чор-
номорськ, Ольвія та Херсон буде надано 
873 мільйони євро. Адміністрація портів 
АМПУ планує у 2019 р. вкласти інвести-
ції у розмірі 44 мільйони доларів США 
на будівництво причалів у Чорномор-
ську, Миколаєві, Одесі та порті «Півден-
ний». АМПУ оновила стратегію розвит-
ку портів до 2038 р., яка повинна бути 
затверджена урядом. Огляд реалізова-
них і запланованих проектів оприлюд-
нено на Інтернет-сторінці АМПУ www.
investinports.com.

Уряд планує передати 
чорноморські порти 
приватним операторам
Український уряд планує передати пор-
ти приватним операторам на умовах 
концесії. За підтримки Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
та Міжнародної фінансової корпорації 
(IFC) відповідні проекти були розробле-
ні для портів Ольвія та Херсон. Як пові-
домив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, 
проведення тендерів заплановано на 
травень 2019 р.

На другому етапі передбачається переда-
ча портів Південний і Чорноморськ. Ви-
користання моделей концесії стане мож-
ливим за умови ухвалення закону «Про 
концесії».

Порти в Азовському  
морі страждають  
від конфлікту з Росією
У більшості чорноморських портів обся-
ги перевалки вантажів зростають, проте 
порти Маріуполь і Бердянськ на Азов-
ському морі знаходяться у складній си-
туації. За 2013-2018 р.р. товарооборот в 
обох портах знизився з 17,7 млн. т до 7,7 
млн. т.

Після зведення моста між російським 
материком та анексованим півостровом 
Крим через Керченську протоку можуть 
пройти лише кораблі з максимальною 
висотою 33 м та тоннажністю 22 000 
тон. Насамперед, це перешкоджає робо-
ті металургійних комбінатів «Азовсталь» і 
«ММК Ілліча». За розрахунками Economist 
Intelligence Unit (EIU), через ці порти про-

Будівництво нових терміналів для рослинної олії та зерна. Фабіан Немітц.

Інвестиції в українські порти зростають
Київ (GTAI). Зростання обсягів експорту аграрної продукції та підвищення обороту контейнерів збільшують 
товарооборот в українських портах. Багаточисельні інвестиційні проекти надають великі шанси для бізнесу.

Динаміка обсягів перевалки вантажів  
в найбільших портах України (млн тон, зміни у %)
Порт Інтернет 2013 2017 2018 Зміни, 

2018/2017
Товарооборот 
разом, з цього: 148,2 132,6 135,2 2,0

Південний 1) www.port-yuzhny.com.ua 43,4 41,9 42,7 1,9

Миколаїв www.portnikolaev.com 20,3 23,5 29,2 24,1

Одеса www.port.odessa.ua 23,2 24,1 21,7 -10,1

Чорноморськ 2) seaport.com.ua 16,5 17,2 21,5 25,0

Маріуполь www.marport.net 15,5 6,5 5,9 -9,6

Ізмаїл www.izmport.com.ua 2,8 5,1 4,7 -8,1

Херсон www.uspa.gov.ua/khe 3,7 3,3 3,1 -8,0

Ольвія 3) www.sc-olvia.com 5,6 6,9 2,9 -57,2

Бердянськ www.bmtport.com.ua 2,2 2,4 1,8 -24,4
1) Колишня назва «Порт Южний» була змінена за рішенням уряду України про перейменування порту від 
17 квітня 2019 р.; 2) до 2016 р.: порт Іллічівськ; 3) до 2016 р.: СМП «Октябрськ»

Джерела: Державна Адміністрація портів АМПУ, збір даних Germany Trade & Invest

Динаміка контейнерних перевезень у морських портах  
(у тис. TEU)
Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Перевалка 786,4 671,5 522,4 679,6 712,9 846,5
Джерела: Державна Адміністрація портів АМПУ, збір даних Germany Trade & Invest
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ходить 20 % експорту сталі України. По-
дальші бар’єри та перешкоди створює 
російська берегова охорона, яка зупиняє 
кораблі, що входять в Азовське море, для 
проведення численних довготривалих 
перевірок. Крім того, залишаються вели-
кі побоювання щодо ескалації конфлікту 
після захоплення Росією українських во-
єнних кораблів у листопаді 2018 р.

Для створення альтернативних тран-
спортних шляхів, Українська залізниця (АТ 
«Укрзалізниця») підвищила кількість ван-
тажних поїздів на ділянці Маріуполь-За-

поріжжя та знизила тарифи на перевезен-
ня. Україна сподівається на підтримку ЄС 
в реалізації проектів у регіоні Азовського 
моря, до яких належить і покращення за-
лізничних та автотранспортних шляхів до 
Маріуполя та Бердянська.

Попри падіння товарообороту інвестуван-
ня портів на Азовському морі не припиня-
ється. Їх частка в експорті зерна в України, 
за даними EIU, складає лише 5%. Проте 
в Маріуполі є проекти з днопоглиблення 
акваторії порту та будівництва зернового 
терміналу потужністю 2,5 млн. тон на рік. 

У Бердянську підприємство «Аскет Ши-
пінг» розбудовує елеватор для зерна. Цей 
порт має зростаюче значення для тран-
спортування водними шляхами вітрових 
турбін. За повідомленнями преси, логіс-
тична фірма «Холеманн Україна» має на-
мір побудувати склад для розташування 
обладнання для вітрових електростанцій.

Подальша інформація про економічне 
положення, галузі, ділові практики, пра-
вові засади, митні правила та тендери в 
Україні можна отримати за посиланням 
www.gtai.de/ukraine. 

Обрані великі проекти в портах України
Проект Сума 

інвестиції
Стан реалізації Примітка

Порт «Південний»
Інвестиції в інфраструктуру, серед 
іншого в залізничні під’їзди

193,5  
млн. $

запланована реалізація  
до 2022 р.

Cargill та М.В. Карго:  
Будівництво зернового терміналу 
(потужність 4 млн. т/рік) 150 млн. $ на стадії реалізації

Інтернет: www.cargill.com www.mv-cargo.
com Європейський банк реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна 
фінансова корпорація (IFC) вкладають  
в проект по 37 млн. $

Delta Wilmar: будівництво заводу з 
виробництва соєвої олії, інвестиції в 
інфраструктуру порту

дані 
відсутні

на стадії підготовки Інтернет: www.deltawilmar.com 

Allseeds: інвестиції в завод з 
переробки рослинних олій та в 
інфраструктуру порту 200 млн. $ на стадії реалізації

Інтернет: www.allseeds.com Участь 
Нідерландського банку розвитку (FMO) 
та інвестиційної компанії Diligent Capital 
Partner (DCP)

Укрлендфармінг: будівництво 
портового терміналу

200 - 800  
млн. $

на стадії проектування Інтернет: www.ulf.com.ua 

Порт Чорноморськ 
Кернел: будівництво зернового 
терміналу 120 млн. $

початок 2019 р. - введення в 
експлуатацію першого етапу; 
другий етап – кінець 2019 р.

Інтернет: www.kernel.ua Підтримка 
Європейського інвестиційного банку 
(ЄІБ) 250 млн. $

Порт Одеса
Louis Dreyfus Company: будівництво 
зернового терміналу 104 млн. $

Введення в експлуатацію 
заплановано на літо 2019 р.

Інтернет: www.ldc.com Партнер:  
Brooklyn-Kiev-Port (www.brooklyn.kiev.ua)

CMA CGM Group: інвестиції в 
контейнерний термінал, підвищення 
потужності до 500 000 од./ рік

20 млн. $
Підписання договору –  

кінець 2018 р.;  
реалізація протягом 5 років

Інтернет: www.cma-cgm.com  
Сторони договору: Одеський порт і  
Brooklyn-Kiev-Port

Будівництво хвилерізів,  
роботи з днопоглиблення 60 млн 

євро

кінець 2018 р., переговори про 
фінансування з німецьким 

банком розвитку KfW

Порт Миколаїв
Posco Daewoo und Orexim: будівництво 
зернового терміналу (2,5 млн т/рік) дані 

відсутні

початок 2019 р. - введення  
в експлуатацію першого етапу; 
другий етап – кінець 2019 р.

Інтернет: www.kernel.ua Підтримка 
Європейського інвестиційного банку 
(ЄІБ) 250 млн. $

Фірми підприємця Леоніда Крючкова: 
інвестиції в інфраструктуру порту з 
перевалки зерна, рослинних олій та 
сипучих вантажів

43 млн. $
Повідомлення про проект  

у грудні 2018 р.
Підприємства: Авеста Транс,  
Триона Логістікс, Сісайд Термінал

COFCO: Інвестиції в інфраструктуру 
Миколаївського порту, а також в порти 
на річках Дніпро та Південний Буг

30 млн. $
Повідомлення про проект у 

листопаді 2018 р.
Інтернет: www.cofcointernational.com/

Джерела: повідомлення з преси, збір даних Germany Trade & Invest



Nr. 7-8 (Juli-August) | 2019 19

В перший день проводитиметься тради-
ційний інформаційний форум з виступа-
ми експертів. 
Серед вже анонсованих тем:
• Огляд світових торгових потоків (у 

співпраці з AMI).
• Виробництво органічних зернових та 

ринок насіння.
• Ланцюги постачання органічної сировини.
• Перспективи розвитку органічного ви-

робництва та інновації (органічні коно-
плі та протеїни).

• Ринок пальмової олії 
Особливістю цьогорічної конференції 
стане проведення Українського Дня та 
Німецько-українського круглого столу, 
які відбудуться на другий день заходу, 12 
вересня. 

Цей факт, а також зростаючий потенціал 
українських виробників та зацікавленість 
ринком України й стали вирішальними 

аргументами для організації Торгової 
місії до Німеччини   9-13 вересня 2019 
року.

Тож, що саме отримають учасники Торго-
вої місії?

• Понад 60 учасників-покупців з Німеч-
чини та Франції.

• Два дні прямого спілкування з потен-
ційними бізнес-партнерами.

• Презентація власної компанії та про-
дукції.

• Індивідуальні зустрічі з закупівельни-
ками, яких цікавить саме Ваш продукт.

• Інформація про останні світові тренди 
на ринку продовольчих товарів.

• Стабільна та перевірена часом мережа 
контактів, яка забезпечує ефективність 
роботи конференції.

На завершення Торгової місії програмою 
також передбачено відвідування оптового 
ринку та порту Гамбургу.

Делегацію торгової місії буде сформова-
но за результатами попередньої співбесі-
ди із потенційними учасниками. 

Haus Rissen, м. Гамбург, Німеччина, 9-13 вересня, 2019 р.

Торгова місія до Німеччини в рамках 
щорічної конференції «Sourcing Trends» 
У вересні 2019 року вже вчетверте відбудеться конференція «Sourcing Trends», присвячена органічному 
та традиційному виробництву в аграрному секторі. Щороку конференція збирає головних гравців ринку 
органічної продукції Європи та вже встигла зарекомендувати себе як ефективна В2В-платформа, адже 
більшу частку учасників складають саме європейські покупці.

КОНТАКТНА ОСОБА: 
Михайлo Пожарський
Експорт Helpdesk при  
Німецько-Українськiй  

промислово-торговельнiй палатi

КООРДИНАТОР КОМІТЕТУ  
«ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ  

ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
Тел.: +38 044 377 53 03
Моб.:+38 050 050 60 04

E-Mail: ua.export@ukraine.ahk.de
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Тема/Організатор Дата Місце проведення

Засідання робочого комітету з питань будівельної галузі та 
енергоефективності

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

1 серпня 2019
15.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочого комітету з питань аграрної промисловості  
та агробізнесу

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

3 вересня 2019
9.30 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочої групи з питань права

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

4 вересня 2019
09.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочої группи з питань HR

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

12 вересня 2019
10.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

III Зустріч автомобільного кластеру 13 вересня 2019 м. Львів

Засідання комітету з питань податків та фінансової звітності

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

17 вересня 2019
10.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання робочої групи з питань медіації

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

19 вересня 2019
09.30 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

Засідання комітету з  питань банківських та фінансових послуг

Німецько-Українська промислово-торговельна палата

19 вересня 2019
16.00 год

Пушкінська 34,
01004 Київ

AHK-Октоберфест 2019 26 вересня 2019
18.00 год

АРТ-ПРИЧАЛ, вул. Набережно-
Хрещатицька, річка Дніпро, причал 

№2, Київ

AHK-Різдвяний концерт 2019 5 грудня 2019
18.00 год

Національна філармонія України
Володимирський узвіз, 2 

01001 Київ 
  

ВИХІДНІ ДАНІ

Видавець:
Німецько-

Українська 

промислово-

торговельна 

палата

Germany Trade 

& Invest (GTAI)

Контакти:
Юліанна Вельбовець
Зв'язки з громадськістю/робота 
з майбутніми членами палати
Німецько-українська 
промислово-торговельна палата
Вул. Пушкінська 34, 01004, Київ, Україна
E-Mail: info@ukraine.ahk.de
yulianna.velbovets@ukraine.ahk.de
Сайт: ukraine.ahk.de
Twitter: AHK_Ukraine
Facebook: www.facebook.com/ahk.ukraine/
Telefon: +38 044 481 3399, 234 5595, 234 5998
Telefax: +38 044 235 4234, 234 5977

Відмова від відповідальності:
Інформаційний бюлетень базується на 
інформації національних та іноземних 
інформаційних агенств та ЗМІ, а також 
на повідомленнях Німецько-Української 
промислово-торговельної палати та GTAI. 
Видавець не несе відповідальності за 
правильність, точність та актуальність 
пред’явленого змісту та авторизованих 
текстів Палати і GTAI. Тиражування, 
продаж чи розповсюдження 
інформаційного бюлетеня, також 
і часткове, без письмового погодження 
Німецько-Української промислово-
торговельної палати забороняються.

Події/заходи Палати в 2019
Актуальні заходи Ви знайдете на нашій офіційній сторінці www.ukraine.ahk.de/ua/home/


