
Володимир Гройсман провів зустріч з 
головою Правління Skoda Auto Берн-

хардом Майєром.

ПАРТНЕРИ З-ЗА КОРДОНУ

АКТИВІЗАЦІЯ ДІАЛОГУ

II Український форум бізнесу 
зібрав найбільші національні 

бізнес-об’єднання у прямому діалозі 
з владою.

Review
automotive industry

№
4 

(4
5)

 В
ІД

 2
6.

04
.1

7

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

ЄВРО-ПРОБЛЕМА

Україна не готова до введення 
норми Євро-6 з наступного 

року.

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНА 
УКРАЇНА

Презентовано Концепцію 
розвитку ринку електрично-

го транспорту в Україні.

КОНСОЛІДАЦІЯ СИЛ

Курс на створення альянсів охоплює все більше 
учасників автомобільної галузі.

http://biz.liga.net/all/avto/stati/3579629-novinki-i-trendy-kakim-budet-ukrainskiy-avtorynok-v-2017-godu.htm
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В розділі «Виробництво» використані дані «Укравтопрому».
В розділі «Продажі» використані дані AUTO-Consulting.

Матеріали розділу «Новини партнерів» надаються партнерами 
Федерації та можуть бути скорочені без втрати змісту повідомлення. 

Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.
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Одна голова добре, а дві – ще краще. А якщо 
таких «голів» аж 13? Саме стільки компаній від 
автопрому, енергетичного сектору та інших 
галузей об’єдналися для розвитку ринку водне-
вих автомобілів. І такі альянси – не дивина. 

Бажання вибитися у лідери, зміцнити свої 
позиції чи просто залишитися у грі – усе це 
змушує автовиробників іти на компроміси та 
укладати угоди з колишніми суперниками або 
ж із технологічними та іншими компаніями. 

Продаж акцій заради виживання в умовах 
жорсткої конкуренції серед автовиробників, 
об’єднання зусиль для технологічного прори-

ву... Причини різні, та результат один – курс 
на консолідацію сил охоплює все більше 
учасників автоіндустрії. 

Тим більше, що ландшафт сучасної 
автоіндустрії разюче змінюється. Як наслідок 
– сьогодні, окрім традиційних перегонів, 
з’явилися нові ніші –  розробка електрокарів, 
безпілотних автомобілів, машин на водні... 

Кожна ця ніша вже отримала своїх лідерів. Та, 
зважаючи на активну діяльність усіх гравців 
автомобільного ринку, вже дуже скоро розста-
новка сил може кардинально змінитися. 

ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ



Нові виклики, пов’язані з більш суворими 
вимогами щодо викидів, бурхливий розви-
ток технологій, жорстока конкуренція серед 
автомобільних гігантів – ці та інші фактори 
змушують світові концерни 
створювати альянси, щоб 
спільними зусиллями створю-
вати майбутнє автомобільної 
галузі. Які ж резонансні 
об’єднання автовиробників 
виникли останнім часом?

Один, два, три… продано!

В умовах безперервної 
конкуренції автовиробники 
змушені постійно рухати-
ся вперед, виборюючи або 
ж закріплюючи свої позиції 
на світовій арені. 2016 рік 
відзначився зміною лідеру: 
німецький концерн VW 
обігнав Toyota, що кілька років 
утримувала перше місце.  

Втім, не всім пощастило потрапити у ТОП-
10. І, щоб не вибути з гри, деякі учасники  
автомобільного ринку змушені були шукати 
компроміси. 

КОНСОЛІДАЦІЯ СИЛ
Курс на створення альянсів охоплює все більше учасників автомобільної галузі.
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Рятувальний круг

У жовтні 2016 р. компанія Nisan Motor завер-
шила операцію з купівлі 34% акцій Mitsubishi 
Motors Corporation (MMC) за $2,2 млрд (237,4 
млрд ієн) і стала найбільшим акціонером 
компанії. Про намір придбати акції Mitsubishi 
Motors, що опинилася в епіцентрі дизельно-
го скандалу і різко втратила долю на ринку, 
Nisan Motor оголосив ще навесні 2016 року. 
Після покупки японської корпорації альянс 
Renault-Nissan розраховує увійти до трійки 
найбільших автовиробників у світі.

Як говориться в офіційній заяві Nissan і 
Mitsubishi, обидва автовиробника будуть 
обмінюватися платформами, технологіями, 
розробками в сфері електромобілів, 
здійснювати спільні закупівлі та збільшувати 
локалізацію виробництва. 

«Компанія Nissan сповнена рішучості зберегти 
і розвивати бренд Mitsubishi Motors. Ми до-
поможемо останній впоратися з викликами, з 
якими вона зіткнулася, передусім це стосується 
відновлення довіри з боку споживачів до 
економічності двигунів», – заявив виконавчий 
директор Nissan Карлос Гон, призначений 
головою ради директорів MMC. Таким чи-
ном, Nissan фактично взяв на себе управління 
Mitsubishi, рятуючи ту у складній ситуації.

Пігулка для оздоровлення

Французький концерн PSA Peugeot Citroën 
6 березня 2017 року оголосив про придбан-
ня європейського відділення американського 
концерну General Motors, 
який виробляв автомобілі 
під марками Opel та 
Vauxhall.

Згідно з повідомленням 
компанії, вартість купівлі 
Opel та Vauxhall скла-
ла 1,3 мільярда євро, 
ще 900 мільйонів PSA 
разом з французьким 
банком BNP Paribas за-
платили за європейський 
підрозділ компанії GM 
Financial, що здійснювала 
фінансові операції GM в 
Європі, зокрема, надавала 
послуги з лізингу та авто-
кредитування.

Після придбання Opel та Vauxhall PSA стане 
другим за розміром автоконцерном у Європі та 
поступатиметься лише німецькому Volkswagen. 
Загальна кількість автомобілів, що виробляти-
муться французьким концерном після купівлі 
європейського відділення GM, становитиме 
п'ять мільйонів авто на рік. При цьому в групі 
розраховують, що в 2020 році обидва бренди 
повинні вийти на беззбиткову прибуток, а в 
довгостроковій перспективі вони будуть пере-
бувати в ще більш вигідному становищі. Зо-
крема, передбачається, що Opel може вийти за 
межі європейського ринку.

Головний виконавчий директор PSA Кар-
лос Таварес заявив: «Ми пишаємося тим, що 
об'єднуємо зусилля з Opel/Vauxhall, і маємо 
намір продовжити розвиток цієї великої 
компанії і прискорити її оздоровлення». Та-
варес планує «оживити» неприбуткові бренди 
Opel і Vauxhall за рахунок реструктуризації 
операцій, схожою на ту, що була зроблена їм 
для відновлення бізнесу Peugeot і Citroen.

Гра за новими правилами

Автомобільна індустрія проходить через 
фундаментальні зміни. Електромобілі в 
результаті зменшення вартості батарей по-
чинають завойовувати ринок, у той час як 
автономія, принаймні повна, тільки попереду 
– 5-10 років, в залежності від того, як швидко 
будуть вирішуватися проблеми з новими роз-
робками. Тож не дивно, що автовиробники 
об’єднують зусилля, щоб іти у ногу із часом.

СВІТОВИЙ АВТОПРОМ
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На зарядку ставай!

Кількість автовиробників, які заходять на ри-
нок електромобілів, росте з кожним днем. Всі 
ключові виробники збільшують свої плани 
по виробництву електромобілів на найближчі 
роки. Такі автомобілі, безумовно, стануть од-
ним з головних трендів автоіндустрії у 2017 
році і продовжать визначати її розвиток на ба-
гато років вперед.

Втім, успіх електромобілів багато в чому за-
лежить від розвиненої інфраструктури для 
зарядки. Тож не дивно, що світові концер-
ни вже задумалися над створенням у Європі 
розгалуженої мережі станцій надшвидкої за-
рядки – адже її відсутність досі суттєво стримує 
продажі електромобілів. 

У листопаді 2016 року керівники німецьких 
автоконцернів BMW, Daimler і Volkswagen 
(включно з дочірніми компаніями Audi та 
Porsche), а також американської корпорації 
Ford підписали меморандум про наміри за-
снувати спільне підприємство з будівництва та 
експлуатації таких станцій. 

Найближча ціль нового спільного 
підприємства, до якого запрошують долу-
читися й інших автовиробників, полягає 
у спорудженні приблизно 400 станцій 
надшвидкої зарядки електромобілів уздовж 
найважливіших автомагістралей Європи. Ці 
роботи мають розпочатися уже 2017 року. 

На другому етапі, до 2020 року, кількість та-
ких станцій планують довести до кількох ти-
сяч. Користуватися ними зможуть власники 
електромобілів будь-яких марок, які викори-

стовують змішану систему заряджан-
ня змінним та постійним струмом 
(система CCS).

«Наявність станцій для швидкої за-
рядки вперше створить умови для 
електромобільності на далекі відстані 
та буде сприяти тому, аби все більше 
клієнтів робили вибір на користь 
електромобіля», – заявив голова 
правління Daimler AG Дітер Цетше. 

Ставка на водень

На сьогодні світова автомобільна 
індустрія бачить своє майбутнє в 
екологічно чистих автомобілях, що 
працюють на електричних батареях. 
Втім, експерти не радять скидати з 

рахунків і водневі паливні елементи.

У січні 2017 року 13 компаній, включаючи 
п'ять автовиробників, створили союз Hydrogen 
Council для розвитку водневої інфраструктури 
та поширення автомобілів на паливних еле-
ментах. Серед автовиробників до союзу 
увійшли компанії Toyota, BMW, Daimler, Honda 
і Hyundai. Серед членів альянсу – нафтові та 
газові гіганти Shell, AirLiquide, Linde Group и 
Total SA.

«Світ енергетики трансформується дуже, дуже 
швидко… Водень має величезний потенціал», 
— зазначив гендиректор Shell Бен Ван Берден.

У рамках угоди, протягом п'яти наступних 
років в розвиток водневої інфраструктури буде 
вкладено не менше $10 млрд, що дозволить 
автомобільним компаніям розширювати свій 
модельний ряд за рахунок випуску машин на 
паливних елементах.

Без керма

Разом з електромобілями, автономне водіння 
стало одним з ключових напрямків роз-
витку автопромисловості. Крім класичних 
автомобільних концернів на кшталт VW, 
Toyota і Daimler, до перегонів за створення 
безпілотного автомобіля приєдналися Google, 
Tesla, Apple і навіть сервіс для виклику таксі 
Uber.

У квітні 2016 року кілька відомих автовиробників, 
в числі яких Volvo і Ford, технологічний холдинг 
Alphabet в особі Google, а також таксі-сервіси 
Uber і Lyft створили своєрідну коаліцію під 
назвою Self-Driving Coalition for Safer Streets,
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яка має на меті популяризувати безпілотні 
автомобілі, а також лобіювати їх якнайшвидше 
впровадження на дороги загального користу-
вання на законодавчому рівні.

Вже влітку BMW Goup, Intel і Mobileye також за-
явили про свій намір втілити в життя безпілотні 
концепт-кари. Три лідери з різних галузей – 
автомобільної, технологічної та комп'ютерної 
– прийняли рішення про спільну роботу, 
щоб роботизовані і повністю автоматизовані 
автомобілі змогли надійти у виробництво вже 
в 2021 році. Мета тристоронньої співпраці 
компаній полягає в розробці рішень майбут-
нього, які не тільки допоможуть водіям при-
брати руки з рульового колеса, але також до-
сягти стадії, коли можна «не дивитися» (рівень 
3) або навіть «не думати» (рівень 4) про до-
рогу, і замість цього відпочити в поїздці, або 
зайнятися роботою. Подальша автоматизація 
з технічної точки зору дозволить досягти 
навіть п'ятого рівня, коли автомобіль рухається 
взагалі «без водія». 

І наостанок, нещодавно концерн Daimler, ма-
теринська компанія автовиробника Mercedes-
Benz, і постачальник автомобільних комплек-
туючих Robert Bosch заявили про об'єднання 
для розробки самокерованих автомобілів, роз-
раховуючи головним чином прискорити ви-
робництво таксі-роботів. Компанії уклали уго-
ду, в рамках якої буде створюватися повноцінна 
автономна система для безпілотників. Вар-
то зазначити, що метою розробки є не 
тільки створення самих автомобілів, але й 
інфраструктури для них. Компанії будуть 
працювати над безпілотними автомобілями, 

відповідними класифікаціями SAE Level 4 (ви-
сокий рівень автономності) і SAE Level 5 (по-
вна автономність, яка не потребує втручання 
водія).

Цілком можливо, що такі домовленості змінять 
розподіл сил у сфері розробки беспілотних 
автомобілів. Наразі ж, за даними американської 
компанії Navigant Research, лідерами є Ford, 
General Motors і Renault-Nissan. 

5G-коаліція

Тим часом активно розвивається галузь 
підключених автомобілів, що допоможе зро-
бити перехід до нового світу максимально 
плавним, а водіїв – адаптованими до появи но-
вих технологій у майбутньому. 

Автовиробники Audi, BMW і Daimler разом з 
технологічними компаніями Intel, Qualcomm, 
Ericsson, Huawei та Nokia створили альянс 
задля розвитку «підключених» автомобілів. 
Про це компанії повідомили 27 вересня 2016 
року. Мета асоціації – розвиток «підключених» 
автомобілів, які будуть під'єднані до інтернету 
за допомогою мобільного зв'язку нового 
покоління 5G. «В автоіндустрії 5G має осо-
бливе значення для дігіталізації та шляху до 
безпілотних автівок», – пояснив Крістоф Ґроте, 
керівник підрозділу електроніки у концерні 
BMW. Альянс відкритий для долучення інших 
компаній.

Зазначимо, що технологія 5G ще перебуває 
в розробці. Її головною відмінністю від нині 
наявного стандарту 4G буде десятикратне 
пришвидшення передачі даних. Швидкість 

відіграє важливу роль для обміну 
даними між авто на дорозі та 
між автомобілями і об'єктами 
інфраструктури (наприклад, 
світлофорами).

Як бачимо, курс на консолідацію 
сил охоплює все більше гравців 
автомобільного ринку. Авто-
виробники усіма силами на-
магаються отримати своє 
місце під сонцем – через уго-
ди, співпрацю, партнерство з 
технологічними або іншими 
компаніями. І можливо, вже 
дуже скоро розстановка сил в 
автомобільній галузі кардиналь-
но зміниться. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ АВТОПРОМ

Зустріч відбулася на запрошення української 
сторони, повідомляє прес-служба 
Кабінету міністрів. Компанія  Skoda Auto у 
співробітництві із своїм локальним партне-
ром компанією Єврокар виробляє широку 
лінійку автомобілів свого бренду з 2002 року. 
Наразі керівництво Skoda Auto розглядає 
Україну як один з майданчиків для розгортан-
ня необхідних виробничих потужностей.   

«Україна зацікавлена в тому, аби підтримувати 
нашу співпрацю, Skoda давно працює в Україні, 
і не буду приховувати те, що ми зацікавлені, аби 
ваша компанія налагоджувала виробництво в 
Україні. Ми готові стати надійною опорою для 
реалізації такого проекту, – сказав Володимир 
Гройсман. – Я розумію, що в компанії є гло-
бальний вибір, де розміщувати виробництво, 
але якщо ви оберете Україну, то це буде пра-
вильний вибір. Я готовий «під ключ» супро-
воджувати всі необхідні заходи, аби ви відчули 
всі умови для запуску виробництва».

Глава Уряду нагадав, що розвиток вироб-
ничого потенціалу країни є одним з ключо-
вих пріоритетів роботи Кабінету Міністрів. 
І саме на це націлені урядові рішення, робо-
та місцевої влади та робота Офісу залучення 
та підтримки інвестицій UkraineInvest, який 
працює в Україні з минулого року.

«Ми побачили необхідні речі, які треба зроби-
ти, аби запустити ваш проект в Україні, – сказав 
Володимир Гройсман, звертаючись до Берн-
харда Майєра. – Ці речі реальні, і ми готові 

виписати План дій, який необхідно зробити 
і який може бути підтриманий як урядовими 
рішеннями, так і рішеннями місцевої влади. 
Зрозуміло, що ризики роботи в Україні є. Але 
вони є в будь-якому куточку світу. І сьогодні 
я не бачу жодних об’єктивних загроз для роз-
витку виробництва в Україні і жодних загроз 
для інвестицій. Я беру на себе зобов’язання 
виконати всі необхідні речі для повноцінної 
реалізації проекту. Мені не потрібен черго-
вий потенційний інвестиційний проект, мені 
потрібен успішний інвестиційний проект».

Володимир Гройсман запевнив, що цілком ре-
альне повне сприяння  в питанні облаштуван-
ня території виробництва, запровадження пев-
них преференцій в сфері місцевих податків, 
в виборі форми організації виробництва та 
навіть навчанні спеціалістів. «Хочу також 
повідомити, що вчора ми запустили Єдиний 
реєстр відшкодування ПДВ, тож з цим більше 
не має бути проблем», – повідомив Глава Уря-
ду і зазначив, що Уряд готовий сформувати 
спеціальну робочу групу, яка опікуватиметься 
проектом. 

Зі свого боку глава Правління Skoda Auto 
підкреслив, що дуже поважає зацікавленість ви-
щого керівництва держави в реалізації вироб-
ничого проекту. «Я дуже вдячний за підтримку. 
Думаю, що в найближчі три місяці ми обсу-
димо всі деталі та альтернативи  з метою роз-
робки  позитивного бізнес кейсу та прийняття 
правильного рішення», – підкреслив Бернхард 
Майер.

ПАРТНЕРИ З-ЗА КОРДОНУ
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з головою 
Правління Skoda Auto Бернхардом Майєром.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ АВТОПРОМ

13 квітня 2017 року Міністр інфраструктури 
України Володимир Омелян презентував 
Концепцію розвитку ринку електрично-
го транспорту в Україні, яка знайшла своє 
відображення в законопроекті «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо стимулю-
вання розвитку галузі електричного транспор-
ту в Україні».

«Ми поставили собі дуже амбітну ціль – до 
2020 року мати частку електрокарів в загально-
му продажі авто на рівні не менше 15%», – за-
явив Володимир Омелян.

За словами Міністра, цілями законопроекту є 
перетворення України на хаб з виробництва 
високотехнологічної продукції, якою безпе-
речно є електричний транспорт та елементи 
його інфраструктури. По-друге, це надання 
українцям можливості придбати екологічний 
транспорт, новий або трохи бувший у 
використанні, замість того, щоб сідати за кермо 
старих машин, які експортовані з Європи че-
рез невідповідність екологічним нормам. По-
третє, це надати бізнесу інструменти для росту, 
адже бізнес не відмовиться від можливості еко-
номити як на пальному, так і на обслуговуванні 
електричного транспорту.

Очільник міністерства зазначив, що цілі бу-
дуть реалізовані в рамках трьох компонентів, 
синхронізованих у часі. 

«Для стрімкого розвитку ринку ми плануємо 
тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільнити 
від ПДВ імпорт та подальше постачання 
електричного транспорту, а також зарядних 

станцій. Також ми звільняємо такий транспорт 
від сплати акцизу. Тут ми не зачіпаємо електро-
буси, оскільки це єдиний, окрім тролейбусів, 
вид колісного електротранспорту, який ми хоч 
і повільно, але виробляємо в Україні», – наго-
лосив Володимир Омелян. 

«Другий компонент. Після того, як на шо-
стому році повернеться імпорте ПДВ на 
електромобілі, вітчизняне та локалізоване 
стратегічними інвесторами виробництво елек-
тротранспорту залишиться конкурентним в 
плані ціни за рахунок заходів, які ми представи-
мо в третьому компоненті. Це також станеться 
тимчасового, до 1 місяця 2028 року, скасуван-
ня імпортного ПДВ на комплектуючі до елек-
тротранспорту та зарядних станцій. На цьому 
етапі ми передбачаємо початок масового ви-
робництва електрокарів в Україні. Нарешті, 
третій компонент реформи передбачає тимча-
сове, до 1 січня 2033 року, введення нульової 
ставки ПДВ на вироблений в Україні елек-
тричний транспорт, комплектуючі до нього, 
зарядні станції та комплектуючі до них.

З 2028 року, коли повернеться імпорте ПДВ на 
комплектуючі, для збереження конкурентної 
ціни на електричних транспорт вітчизняному 
виробникові та інвесторам необхідно буде 
локалізувати виробництво комплектуючих. 
На нашу думку, саме запропонований набір 
стимулів забезпечить послідовний розвиток 
ринку, локалізацію виробництва електротран-
спорту та подальшу локалізацію комплектую-
чих».

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНА УКРАЇНА
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Презентовано Концепцію розвитку ринку електричного транспорту в Україні.
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ОФІЦІЙНО

10 квітня у Києві відбувся ІІ Український форум 
бізнесу, у якому взяли участь члени Фередації 
роботодавців автомобільної галузі. Захід вже 
традиційно об'єднує ділову спільноту України 
у прямому діалозі з топ-менеджментом держав-
них органів влади.

Співорганізаторами Форуму є найбільш 
впливові об'єднання української бізнес-
спільноти: Рада підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, Федерація роботодавців 
України, Торгово-промислова палата України, 
Українська бізнес ініціатива, Український союз 
промисловців і підприємців.

Цього року лідери найбільших національних 
бізнес-об'єднань разом із бізнесом та представ-
никами ключових для української економіки 
галузей обговорювали найбільш актуальні 
питання разом з прем'єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом та Віце-прем'єр-
міністром економічного розвитку Степаном 
Кубівим.

Учасники Форуму зазначили, що перші оз-
наки стабілізації вітчизняної економіки – ріст 
ВВП на 2,3% після його тривалого падіння, 
збільшення бюджетних надходжень тощо – 
досі  є недостатніми  та не свідчать про здолання 
кризи. Бізнес турбує дефіцит обігових коштів, 
висока вартість кредитів, фіскальне наванта-
ження, ріст тарифів та тенденція до нестачі 
спеціалістів на внутрішньому ринку. Через 
невирішеність цих та інших проблем немає 
відчутного розвитку ділового клімату, притоку 

інвестицій, зростання платоспроможності на-
селення. Натомість падає експорт, а економіка 
залишається сировинною. Ділова спільнота 
закликала уряд та його очільника В.Гройсмана 
започаткувати курс на прискорене економічне 
зростання та працювати в цьому напрямку ра-
зом із підприємництвом.

На думку учасників Форуму, увага держави 
і бізнесу, перш за все, має зосередитися на-
вколо реалізації цільових програм державно-
приватного партнерства, надання доступу до 
кредитних ресурсів, актуалізації експортної 
політики в інтересах нарощування реалізації 
продукції з високим ступенем доданої 
вартості, подоланні тренду деіндустріалізації, 
лібералізації фіскальної політики, наданні 
пріоритету вітчизняним виробникам під час 
державних закупівель, підтримки розвитку 
малого і середнього бізнесу, адаптації до умов 
вільної торгівлі з ЄС та відновленні трудового 
і наукового потенціалу країни.

Учасники II Українського форуму бізнесу за-
пропонували Володимиру Гройсману прове-
сти екстрену нараду та спільно напрацювати 
необхідні кроки для реалізації вищезазначе-
них важливих для економіки та промисловості 
України пріоритетів.

У свою чергу, прем'єр-міністр підтримав 
цю ініціативу ділової спільноти і виступив з 
пропозицією провести зазначену нараду вже 
найближчим часом.

АКТИВІЗАЦІЯ ДІАЛОГУ
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II Український форум бізнесу зібрав найбільші національні бізнес-об’єднання у 
прямому діалозі з вищим керівництвом держави.
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ОФІЦІЙНО

22 березня 2017 року, на засіданні Комітету 
Верховної Ради України з питань податкової 
та митної політики, було прийняте рішення з 
рекомендацією Верховній Раді України прий-
няти у першому читанні за основу та в цілому 
проект Закону про внесення змін до Закону 
України "Про деякі питання ввезення на мит-
ну територію України та реєстрації транспор-
тних засобів" щодо посилення адаптаційної 
спроможності та поетапного запроваджен-
ня в Україні міжнародних екологічних вимог 
до транспортних засобів (реєстр. № 5624 від 
29.12.2016 р.).

Метою законопроекту є надання можливості 
адаптації виробництва та ринку транспор-
тних засобів до поетапного запровадження в 
нашій країні вимог екологічної безпеки, які 
відповідають міжнародним природоохорон-
ним нормам щодо колісних транспортних 
засобів. Зокрема, пропонується перенести 
термін введення стандарту екологічної безпе-
ки Євро-6 – з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 
року.

«Євро» – це екологічні стандарти, що регу-
люють вміст шкідливих речовин у вихлоп-
них газах транспортних засобів з дизельни-
ми і бензиновими двигунами. Адже до складу 
автомобільних викидів входить понад 200 

різних хімічних речовин (діоксид вуглецю, 
сірчистий газ, альдегіди, сажа, свинцеві сполу-
ки), які потрапляють у навколишнє середови-
ще.

Контроль відпрацьованих газів автомобілів є 
глобальною проблемою, багато країн у світі 
створюють власні нормативи і стандарти, що 
регламентують рівні викидів токсичних речо-
вин.

Україна розпочала стратегічний шлях по вста-
новленню технічних та екологічних вимог до 
транспортних засобів шляхом прийняття За-
кону України від 20.02.2000 року № 1448-ІІІ 
«Про приєднання України до Угоди про прий-
няття єдиних технічних приписів для колісних 
транспортних засобів, предметів обладнання 
та частин, які можуть бути встановлені та/або 
використані на колісних транспортних засо-
бах, і про умови взаємного визнання офіційних 
затверджень, виданих на основі цих приписів, 
1958 року з поправками 1995 року». Тобто 
Україна стала Договірною стороною та заяви-
ла про намір застосовувати на своїй території 
99 Правил ЄЕК ООН (ці Правила регламен-
тують питання, які стосуються колісних транс-
портних засобів, предметів обладнання та їх 
частин за критеріями безпеки, екологічності та 
енергоефективності).

ЄВРО-ПРОБЛЕМА

ф
от

о:
 a

ut
oc

en
tre

.u
a

Україна не готова до введення норми Євро-6 з наступного року.
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ОФІЦІЙНО

Завершенням етапу запровадження Україною 
екологічних норм стала ратифікація Угоди 
про Асоціацію між Україною та ЄС згідно із 
Законом України від 16.09.2014 р. № 1678.

Статті 368, 369 Глави 7 «Транспорт» Угоди про 
Асоціацію містять норми щодо:

• реструктуризації та оновлення транспорт-
ного сектора України, поступова гармонізація 
діючих стандартів та політик з існуючими в 
ЄС;

• усунення адміністративних, технічних пере-
шкод;

• впровадження нормативних вимог по 
модернізації транспортних парків для досяг-
нення найвищих міжнародних стандартів.

Визначення умов та конкретних років вве-
дення в Україні міжнародних екологічних ви-
мог до транспортних засобів здійснювалося 
Україною самостійно, шляхом прийняття 
відповідних законів.

Так, в 2005 році було прийнято Закон України 
«Про деякі питання ввезення на митну 
територію України та реєстрації транспор-
тних засобів», в який на етапі підготовки до 
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, в 2012 
році були внесені зміни щодо визначення умов 
і термінів введення в Україні міжнародних 
екологічних вимог до колісних транспортних 
засобів (стандарти Євро). Згідно цього Закону 
2017 рік буде останнім роком дії норм Євро-5 
в Україні. 

Далі, з 1 січня 2018 року мають набути чинності 
норми щодо запровадження Євро-6 відносно 
автомобілів, які ввозяться, виготовляються та 
реєструються вперше в Україні. Разом з цим, 
введення нових стандартів значно обмежує 
імпорт старих автомобілів, що вже були у 
користуванні і належать до нижчого класу 
екологічної безпеки.

Але із запровадженням нових екологічних ви-
мог до автомобілів, паралельно потрібно при-
водити у відповідність виробництво пально-
го. Адже норми на останнє значно відстають 
від екологічних вимог до автотранспортних 
засобів. 

Так, згідно з Технічним регламентом щодо ви-
мог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднових та котельних палив, у нашій державі 
кінцевий строк введення в обіг автомобільних 
бензинів та дизельного палива екологічного 
класу Євро-3 - до 31 грудня 2015 року, а 
екологічного класу Євро-4 - до 31 грудня 2017 
року. А крім забруднення повітря, паливо 
неналежної якості зменшує загальний термін 
експлуатації транспортного засобу. 

Відтак, українські виробники та імпортери ста-
ють заручниками ситуації з паливом і змушені 
відтерміновувати введення високих Євро 
стандартів, навіть враховуючи готовність це 
зробити стикаються з неготовністю ринку.

Також на сьогоднішній день гостро стоїть 
проблема із транспортними засобами, які 
ввозяться на території України в митних ре-
жимах «тимчасове ввезення» і «транзит», адже 
вимога про відповідність діючим екологічним 
нормам Євро-5 на них, на відміну від виро-
блених і імпортованих транспортних засобів, 
не розповсюджується, а кількість таких 
автомобілів збільшилася в рази.

Тож, зважаючи на вищевикладене, вважаємо 
за необхідне винести на розгляд Верховної 
Ради України Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про деякі питан-
ня ввезення на митну територію України та 
реєстрації транспортних засобів" щодо поси-
лення адаптаційної спроможності та поетап-
ного запровадження в Україні міжнародних 
екологічних вимог до транспортних засобів 
(реєстр. № 5624 від 29.12.2016 р.) для прийнят-
тя його за основу та в цілому.
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28 березня 2017 в Українському домі відбулася 
презентація проекту Експортна стратегія 
України, Дорожня карта стратегічного розвит-
ку торгівлі України 2017-2021.

Експортна стратегія України визначає век-
тор розвитку та реалізації торговельного 
потенціалу, зростання експорту і сприяє   фор-
муванню сильної та ефективної економіки.  

Першим етапом Експертної стратегії України є 
Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 
України, розрахована на наступні 5 років.

Головне завдання – підвищити конкуренто-
спроможність українського експорту шляхом 
усунення перешкод та визначення конкрет-
них можливостей за допомогою чітких кроків, 
описаних у Плані дій. Для реалізації Плану дій 
визначили 56 завдань, задіяли близько 40 дер-
жавних і недержавних інституцій та окреслили 
три основні цілі стратегії:

• створення сприятливих умов, що стимулю-
ють торгівлю та інновації для диверсифікації 
екпорту;

• розвиток послуг із підтримки 
бізнесу та торгівлі, здатних підвищити 
конкурентоспроможність підприємств, зокре-
ма МПС;

• зміцнення навичок і компетенцій 
підприємств, зокрема МПС, необхідних для 
участі в міжнародній торгівлі.

Степан Кубів зазначив: «Експортна стратегія 

– це свого роду суспільний контракт між 
бізнесом і владою, який формулює взаємні 
очікування, окреслює сфери відповідальності 
та визначає спільні цілі та задачі у сфері ек-
спорту. Це потужний інструмент для посилен-
ня позиції українських експортерів на світових 
ринках. Хоча індивідуальний успіх окремо-
го підприємця залежатиме від персонально-
го таланту і наполегливості, однак Експортна 
стратегія є загальнодоступним та відкритим 
інструментом створення успішного майбутньо-
го для українського бізнесу та усієї економіки».

Наталія Микольська під час презентації до-
дала: «Ми маємо знайти сильні місця пере-
тину та взаємодії між освітою та потреба-
ми бізнесу, інноваціями та виробництвом, 
інфраструктурою та торговими потоками, 
роботою митниці та логістикою. Це нам 
потрібно, щоб стати конкурентноспромож-
ними, щоб продавати українське на зовнішніх 
ринках та створити запит на українське в світі! 
Експорт не фунуціонує сам по собі. Це складна 
взаємодія багатьох сфер та галузей. Наша ідея 
– оптимістично, оптимізовано та оперативно 
структурувати та стратегічно запустити складну 
матрицю експорту».

Документ розроблено Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України за 
методологічного супроводу Міжнародного 
Торгового Центру (ITC), за участі Офісу з 
просування експорту та за підтримки Western 
NISEnterprise Fund.

ОФІЦІЙНО
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Представники ФРА взяли участь у презентації проекту Експортної стратегії України 
«Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі України на 2017-2021 роки».
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ВИРОБНИЦТВО

За попередніми даними асоціації “Укравто-
пром”, в березні 2017 року на українських 
заводах було вироблено 687 автотранспор-
тних засобів, що на 125% більше результату 
торішнього березня і на 90% перевищило по-
казник лютого цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу 
частину становили легкові автомобілі, яких 
було випущено 562 шт. (всі виробництва 
ПрАТ “Єврокар”): +117% до лютневого по-
казника і +121% до березня минулого року.

Кількість комерційних автомобілів, 
зафіксованих в статистиці “Укравтопрому” 
в звітному місяці – 44 автомобілі (всі вироб-
ництва ПАТ “ЗАЗ”), що на 12% менше, ніж 
у попередньому місяці, і на 4% менше, ніж 
у березні 2016 року. Варто зазначити, що в 
торішньому березні фігурували дані по вироб-
ництву ПАТ “АвтоКрАЗ”, який, з нез’ясовних 
причин, перестав надавати статистику по ви-
пуску автомобілів з серпня 2016 року.

Також за звітний місяць було вироблено 81 ав-
тобус, такий обсяг виробництва на 53% пере-
вищив показник попереднього місяця і в 16 
разів результат торішнього березня.

Всього за перший квартал 2017 року Україні 
було вироблено 1443 автотранспортні засоби, 
що на 86% більше торішнього результату. З 
них:

Легкові автомобілі – 1121 шт. (+79% до 
аналогічного періоду минулого року).

Комерційні автомобілі – 153 шт. (+9% до 
апмр).

Автобуси – 169 шт. (+1590% до апмр).

14

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17



СТАТИСТИКА

259

0 0

562

0 0

117%

0

100

200

300

400

500

600

ПрАТ "Єврокар" ПАТ "ЗАЗ" Корпорація "Богдан"

Лютий 2017 Березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО
(Лютий 2017 р. - березень 2017 р., шт. та % росту період до періоду)

254

188

473

347

268
309

375

436

777

540

300
259

562

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень ВересеньЖовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень

2017

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17

15



СТАТИСТИКА

252

2 0

562

0 0

123%

-100%

0

100

200

300

400

500

600

ПрАТ "Єврокар" ПАТ "ЗАЗ" Корпорація "Богдан"

Березень 2016 Березень 2017 Динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО
(Березень 2016 р. - березень 2017 р., шт. та % росту період до періоду)

4

623

00

1 121

0
-100%

80%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

ПАТ "ЗАЗ" ПрАТ "Єврокар" Корпорація "Богдан"

Cічень-березень 2016 Cічень-березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО
(Cічень-березень 2016 р. - cічень-березень 2017 р., шт. та % росту період до періоду)

16

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17



СТАТИСТИКА

16

24

1
2

0

19

27

2

29

0

19%
13%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

АТ "Черкаський авт обус" ПАТ "З АЗ " Корпорація "Богдан" ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

Лютий 2017 Березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО АВТОБУСІВ
(Лютий 2017 - березень 2017, шт. та % росту період до періоду)

5
1

37

6

18

35 35

48 49

82

35

53

81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень ВересеньЖовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень

2017

ВИРОБНИЦТВО АВТОБУСІВ

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17

17



СТАТИСТИКА

0 0 0

5

0

19

27

2

29

0

480%

0

5

10

15

20

25

30

35

ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

АТ "Черкаський авт обус" ПАТ "З АЗ " Корпорація "Богдан" ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

Березень 2016 Березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО АВТОБУСІВ
(Березень 2016 - березень 2017, шт. та % росту період до періоду)

0 0 0

10

0

35

70

5

31

0

210%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

АТ "Черкаський авт обус" ПАТ "З АЗ " Корпорація "Богдан" ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

Cічень-березень 2016 Cічень-березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО АВТОБУСІВ
(Cічень-березень 2016 - cічень-березень 2017, шт. та % росту період до періоду)

18

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17



СТАТИСТИКА

0 0 0 0 00 0 0 0 0-12%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПАТ "Авт оКрАЗ " ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

ПАТ "З АЗ " ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

АТ "Черкаський 
авт обус"

Корпорація "Богдан"

Лютий 2017 Березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ВАНТАЖНИХ АВТО
(Лютий 2017 - березень 2017, шт. та % росту період до періоду)

46

110

81
75 77

0 1

12

51
56

59

50
44

0

20

40

60

80

100

120

Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень ВересеньЖовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень

2017

ВИРОБНИЦТВО ВАНТАЖНИХ АВТО

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17

19



СТАТИСТИКА

46

0 0 0 0 00 0

44

0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ПАТ "Авт оКрАЗ " ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

ПАТ "З АЗ " ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

АТ "Черкаський 
авт обус"

Корпорація "Богдан"

Березень 2016 Березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ВАНТАЖНИХ АВТО
(Березень 2016 - березень 2017, шт. та % росту період до періоду)

140

0 0 0 0 00 0

153

0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ПАТ "Авт оКрАЗ " АТ "Черкаський 
авт обус"

ПАТ "З АЗ " ПрАТ "Чернігівський 
авт озавод" (Корпорація 

"Ет алон")

Корпорація "Богдан" ПрАТ "БАЗ " (Корпорація 
"Ет алон")

Cічень-березень 2016 Cічень-березень 2017 динаміка росту (падіння) період до періоду (%)

ВИРОБНИЦТВО ВАНТАЖНИХ АВТО
(Cічень-березень 2016 р. - cічень-березень 2017 р., шт. та % росту період до періоду)

20

Review 
№4 (45) ВІД 26.04.17



Як повідомляє AUTO-Consulting, у березні 
зусиллями всіх автодилерів було встановле-
но новий посткризовий рекорд - реалізовано 
майже 7 тис. нових автомобілів, що на 43% 
більше, ніж рік тому. Зростання продажів 
відзначено у переважній більшості брендів, 
а окремі компанії змогли подвоїти або навіть 
потроїти свої продажі.

Така активізація авторинку в березні дає дуже 
позитивний сигнал. За підсумками 3 місяців 
продажі нових автомобілів вже виросли на 
35%, а динаміка тільки збільшується.

Різка активізація автопродажів повернула 
на ринок і таке поняття як дефіцит. У ряду 
дилерів вже складно знайти популярні моделі 
в наявності, а бестселери доведеться чекати по 
3 місяці.

Лідером українського авторинку, за дани-
ми AUTO-Consulting, у березні знову стала 
Renault, якій вдалося збільшити продажі на 
57%.

На другому місці - Toyota, а ось на третє місце 
вийшла KIA. Усі бренди з Топ-10 нарощували 
продажі, але динаміка ривка у всіх була різною. 
Як і в минулому році, BMW впевнено заявила 
про свої амбіції на сезон і в березні змогла зай-
няти 4,7% українського авторинку. За крок від 
Топ-10 перебувають і Mercedes-Benz, і Audi, 
що ще раз підтверджує стрімке повернення на 
ринок покупців в преміум-класі.

А ось в бюджетному сегменті поки тенденція 
не настільки райдужна. Зростання продажів 
окремих брендів є і тут, але такої потужної 
динаміки повернення покупців поки немає. 
І зовсім погано себе почувають дилери ки-
тайських автомобілів. За винятком Chery, інші 
китайські марки можна сказати представлені 
на ринку вже епізодично.
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