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EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

Надихайте і надихайтеся!  

У наш такий швидкоплинний і складний час ще за-
лишилися люди, які вірять в Україну і  продовжують 
займатися справою свого життя, перетворюючи що-
денну діяльність на творчість. І це не може не на-
дихати. Ми дуже вдячні кожному з них за відвертий 
діалог з LDaily.  

У цьому номері наша команда зібрала кращі свої ро-
боти, надаючи читачам унікальну можливість позна-
йомитись із надзвичайно цікавими особистостями зі 
світу бізнесу та більше про них дізнатися: вимоги до 
себе, ставлення до оточуючих, захоплення, життєві 
цінності, родину тощо. Це якраз те коло людей, які ве-
дуть за собою країну.  

 
Окрема подяка усім, хто брав участь у підготовці цьо-
го номеру. Колектив LDaily цінує креативні ідеї, енер-
гійну роботу, злагоджений організаційний процес. Ці 
складові є важливими, цінними і потрібними для про-
екту. Ми і надалі закликаємо бажаючих до творчої 
співпраці, яку разом будуємо! 

 
Жанна Гаращук

Головний редактор LDaily

Inspire and be inspired!

Nowadays time is fleeting and floating but still there are 
people who believe in Ukraine and continue dealing with 
the business of their lives transforming everyday activities 
into the art of creation. And this is where inspiration lies 
in. We are very thankful to everyone of them for frank 
dialogue with LDaily.  

Our team collected the best of works in this issue giving 
readers the unique opportunity to get acquainted with 
extremely interesting personalities from the business 
world and find out their peculiarities such as personal 
requirements, attitude towards others, hobbies, values 
of life, family and more. These are people who lead our 
country.

 
 
Special thanks to all who participated in the preparation 
of this issue. The LDaily team appreciates creative ideas, 
energetic work and coherent process of creation.These 
components are important for us and valuable for the 
project. We are open for cooperation and asking those 
wishing to rock the pages of the magazine in creative 
collaboration.

Zhanna  Garashchuk
LDaily Editor-in-chief 

Інтерв’ю з кожним із цих співрозмовників доводить, 
що успіх — це виключно внутрішній стан цілісної лю-
дини, яка щоденно робить те, до чого не готові інші. 
Ми пишаємось ними, і відкриваємо перед читача-
ми завісу можливостей, реалізація яких дозволить 
Україні зайняти гідне місце поряд із високорозвине-
ними світовими державами

Each and every interview proves that success is 
onlythe inner state of an integral personality making 
something others are not ready for every day. We are 
proud of them and open to our readers the curtain 
of possibilities, implementation of which will allow 
Ukraine to take its decent place alongside highly 
developed countries.

Україна має великий нерозкритий потенціал 
для інвестування, але перед вкладенням 
коштів слід провести ретельну домашню 
роботу
Володимир Осадчук про невичерпний 
потенціал українського аграрного ринку, а 
також про необхідні кроки з боку держави для 
покращення іміджу країни у світі      

Український бізнес на державу вже не чекає 
Джон Шморгун про доцільність використання 
IT-технологій у агросекторі та необхідність 
скасування мораторію на землю 

Бізнес-спільнота України має дві 
фундаментальні проблеми – ступінь довіри і 
короткий термін планування 
Ігор Червак про необхідність постійної 
динаміки та трансформування бізнес-
процесів упродовж 10 років 

Як живе та чим дихає аграрний бізнес 
України
Прогнози: можливе відкриття ринку землі  та 
зростання капітальних інвестицій у сільське 
господарство у 1,5 рази 

ОСОБИСТІСТЬ 

Податок на виведений капітал підштовхне 
бізнес відмовитися від неправомірного 
використання податкових преференцій
Тетяна Потопальська про значення 
збалансованої системи оподаткування для 
державного і приватного бізнесу 

Будувати IT-бізнес дуже складно через 
його високу динаміку: трохи не встиг за 
тенденцією і все – ти за бортом  
Олександр Кардаков про тонкощі, пов’язані 
з IT-бзнесом: підбір команди, IT-освіти, 
суперечливі питання правонаступництва  

Становлення корпоративного управління в 
Україні  
Як лобіюється прийняття законопроекту «Про 
корпоративне управління» та його перспективи 
для бізнесу 

У моєму світі перемогти може кожен.  
Треба просто зробити перший крок 
Микола Сюткін про значення фокусу на 
перемогу, різностороннє самовдосконалення 
лідера та  необхідність постійно підвищувати 
складність рівня 

БІЗНЕС-РЕЦЕПТИ 

Найкращі поради успішних людей 
Роздуми з минулого, актуальні для нас, 
сьогоднішніх       
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New Europe is being created in Ukraine

Interview with Jean Baptiste Pigeon, General Manager 
at InterContinental Kyiv, about the development of hotel 
and tourism business in Ukraine.

Нова Європа створюється в Україні 

Діалог c Генеральним менеджером готелю «Inter- 
Continental Kyiv» Жаном Батистом Піжоном про 
розвиток готельного та туристичного бізнесу в Україні.

Jean Baptiste Pigeon is an experienced top manager 
of western standard. Pleasant character doesn’t 
prevent him from being both serious and focused on 
achieving high goals. These personal qualities enabled 
him to gain recognition in the hotel business, and turn 
InterContinental Kyiv into one of the best hotels in 
Europe. For him, optimization of business processes, 
the basis of which is staff support and active interaction 
with colleagues, is the main problem inthe management. 
Besides, Jean Baptiste Pigeon considers Ukraine to 
be the territory of endless opportunities: the country, 
where there are more prospects for development than 
in the Western Europe. LDaily continues a dialogue with 
business, and this time it was so.

LDaily: You took the position of General Manager at 
InterContinental Kyiv at the beginning of 2013. And at 
the end of 2013, the revolution began in Kyiv. You had 
to manage the hotel at the times that were not simple. 
What changes have you made to the usual work of 
InterContinental Kyiv? 

J-B. Pigeon: I remember the period till December 2013 
as a very good one. This time was successful for our 
hotel. Therefore, taking a new position, I did not have 
to introduce radical changes to the hotel governance 
structure, it was not necessary. In late 2013 and early 
2014, there was Euromaidan, the annexation of the 
Crimea, then the war in Donbas. These events seriously 
affected the work of the hotel because of our proximity 
to Independence Square. At that time, we had to cut 
down our business. It is important that for that period 
we didn’t fire any employees. I, as the general manager 
of the hotel, had to take management decisions that 
could adapt hotel’s strategy so that it stayed afloat. The 
main goal for me was to keep the hotel team and to 
maintain their wages.

2014 was quite a difficult year for business. Numbers 
of hotel guests decreased markedly. But we didn’t give 
up and decided to take a period of calmness, focusing 

Жан Батист Піжон – досвідчений топ-менеджер за-
хідного зразка. Привабливий характер не заважає 
йому бути одночасно серйозним і цілеспрямованим 
у досягненні високих цілей. Саме ці особисті якості 
дозволили йому отримати визнання у готельному біз-
несі, а «InterContinental Kyiv» – перетворити на один з 
кращих готелів Європи. Для нього головне завдання 
в управлінні – це оптимізація бізнес-процесів, осно-
вою якої є підтримка персоналу і активна взаємодія 
з колегами. А крім цього, Жан Батист Піжон також 
вважає Україну територією безмежних можливостей: 
країною, де перспектив до розвитку більше, ніж у За-
хідній Європі. LDaily продовжує вести діалог з бізне-
сом, і цього разу він був таким.

LDaily: Посаду Генерального менеджера готелю 
InterContinental Kyiv ви зайняли на початку 2013 року. 
А вже в кінці 2013 року в Києві почалася Революція. 
Вам довелося керувати готелем у часи, які виявилися 
не найпростішими. Які зміни Ви внесли у звичну робо-
ту «InterContinental Kyiv»?

Ж-Б. Піжон: Період до грудня 2013 року мені за-
пам’ятався дуже добре. Цей час був успішним для 
нашого готелю. Тому, зайнявши нову посаду, мені не 
довелося впроваджувати радикальні зміни у структу-
рі управління готелем: в цьому не було необхідності. 
Наприкінці 2013 на початку 2014 нас чекав Євромай-
дан, анексія Криму, потім – війна на Донбасі. Ці події 
серйозно вплинули на роботу готелю, з огляду на його 
близьке розташування до Майдану Незалежності. У 
той час нам довелося скоротити свій бізнес. Важли-
вим є те, що ми не скоротили жодного співробітника 
за той період. Мені, як генеральному менеджеру го-
телю, необхідно було приймати управлінські рішення, 
які змогли б адаптувати стратегію готелю, щоб утри-
матися на плаву. Головною метою для мене було збе-
регти команду готелю та їхні заробітні плати.

2014 рік виявився досить важким роком для бізнесу. 
Кількість гостей готелю помітно зменшилася. Але ми 

Photo: Ryna Noir 
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не опустили руки і вирішили скористатися періодом 
затишшя, зробивши акцент на розвитку персоналу. 
Ми організували велику кількість тренінгів, що дозво-
лило персоналу отримати нові компетенції. Завдяки 
роботі із співробітниками, ми побачили значні зміни в 
команді готелю і підвищення рівня задоволеності пер-
соналу. Зміни помітили і наші гості: кількість позитив-
них відгуків про готель помітно збільшилася.

LDaily:  Під час навчання персоналу новим стандар-
там роботи, з якими складнощами  Вам довелося 
зіштовхнутися?

Ж-Б. Піжон:  Перше враження, яке у мене виникло під 
час прибуття до Східної Європи, – культура населення 
не дозволяє вам часто і відверто посміхатися. Ми ж 
працюємо в індустрії, де гості хочуть відчувати себе 
затишно. І посмішка – це дуже важливий елемент. Я 
можу з упевненістю сказати, що найскладнішим було 
навчити персонал щиро посміхатися. Шляхом довгих 
старань нам вдалося цього досягти.

Хочу також відзначити, що подібне навчання персо-
налу, – нормальна практика. Система освіти в Україні 
не готує фахівців, яких ми могли б брати на управ-
лінські посади. Співробітники, яких ми приймаємо 
на роботу, приходять до нас з певним досвідом, який 
необхідно вдосконалити у будь-якому напрямі роботи 
готелю. Немає нічого поганого в тому, що ми витрача-
ємо час на таке навчання. Якби була така можливість, 
я б із задоволенням відправляв персонал на стажу-
вання до  готелів за кордоном. Це допомогло б їм діз-
натися нову, корисну інформацію і застосовувати її на 
практиці тут.

LDaily: Чи спостерігається в готелі таке явище, як 
швидка зміна  кадрів?

Ж-Б. Піжон:  У готельній індустрії будь-якої країни 
швидка зміна кадрів від 20 до 30 % є цілком нормаль-
ним і прийнятним явищем. Нам вдалося поліпшити цей 

показник, і у 2015 році зміна кадрів у «InterContinental 
Kyiv» склала лише 14 %. Цього результату нам вдало-
ся досягти завдяки навчанню персоналу та діалогу з 
колегами. Менеджмент готелю став доступнішим. Мої 
двері завжди відкриті для співробітників: я підтримую 
з ними постійний контакт, прагну завоювати їхню по-
вагу до себе, а не страх.

LDaily: Генеральним менеджером готелю в Києві Ви 
є вже 4 роки. Ви стали свідком непростого періоду 
для країни. На Вашу думку, які перспективи у роз-
витку України на майбутнє?

Ж-Б. Піжон:  Україна – молода країна, що розвива- 
ється. Але, незважаючи на це, радянські принципи 
управління і ведення бізнесу досі популярні. І 
ніхто не відміняв корупцію. Мені доводиться часто 
спілкуватися з українськими підприємцями. Я бачу, що 
вони налаштовані на нормальний і проєвропейський 
режим роботи. Я скажу більше: в Україні зараз 
набагато більше перспектив, ніж у Західній Європі, 
тому що кожен день українці кидають собі виклик: 
вони прагнуть поліпшити свій рівень життя. У Франції, 
моїй рідній країні, у людей помірний спосіб життя: у 
них немає того драйву, як у вас. Я з упевненістю можу 
сказати, що нова Європа створюється тут.

LDaily: Як Ви думаєте, туристична і готельна галузі 
країни є інвестиційно привабливими зараз?

Ж-Б. Піжон:  Я переконаний, що існує безліч можли-
востей для інвестування у готельну і туристичну галу-
зі України. Інвестори обов’язково прийдуть до краї-
ни, але для цього потрібно трохи почекати і чимало 
зробити. І першим пунктом в цьому списку справ – є 
налагодження діалогу влади з бізнесом.

За умови формування конструктивного діалогу, за 
умови  правильного позиціонування і активного про-
мо країни розвиток туристичного напряму підніметься 
на високий рівень, що дозволить залучити інвестиції 
і підвищити доходи країни. У Франції, наприклад, ту-
ризм приносить до бюджету близько 10-14 % доходів 
від ВВП. І такі результати цілком реальні і для України.

Текст:  Жанна Гаращук

До речі, економічні обставини ми сприй-
няли не як перешкоди, а як можливість 
поліпшити певні сфери роботи готелю. 
Нам вдалося багато чого досягти, нас 
визнали одним з кращих готелів в Євро-
пі по усіх показниках. І я не вважаю це  
тільки своєю заслугою. Це – відмінний  
результат роботи всієї команди готелю.

Державі і бізнесу варто врегулювати 
загальне розуміння розвитку турис-
тичної галузі України: кожен повинен 
висловити свою думку. І, звичайно ж, 
зрозуміти можливості даної галузі, її 

потенціал, у якої просто немає меж.

on staff development. We organized a large number 
of training sessions that allowed staff to gain new 
competencies. Thanks to the work of staff, we have seen 
positive changes in the hotel team and an increase of 
staff’s fulfilment. Our guests noticed changes as well: 
the number of positive reviews about the hotel has been 
significantly increased.

 
LDaily: During personnel training, what difficulties had 
you to face?

J-B. Pigeon: The first impression I had coming to 
Eastern Europe is that the culture of the population does 
not allow you to smile often and openly. We work in the 
industry, where guests want to feel comfortable. And a 
smile is a very important element. I can confidently say 
that the most difficult is to teach staff to smile sincerely. 
Through long efforts, we managed to achieve this.

I would like to note that this staff training is a normal 
practice. The education system in Ukraine does not 
prepare professionals we could take on management 
positions. The staff we take for work come to us with 
some experience, which has to be improved, in any hotel 
spheres. There is nothing wrong in the fact that we spend 
time on such training. If there was such an opportunity, 
I would have been happy to send staff for training in 
foreign hotels. This would help them to learn new, useful 
information and apply it in practice here.

LDaily:  Does your hotel show a high employee turnover?

J-B. Pigeon In the hotel industry of any country a 
high employee turnover from 20 to 30 % is quite a 
normal and acceptable phenomenon. We managed 
to improve this figure, and in 2015 the employee 
turnover in InterContinental Kyiv reached only 14 %.  
We’ve managed to achieve these results through 
training of staff and dialogue with colleagues. The 
hotel management has become more accessible.  

My door is always open to employees: I support them in 
constant contact; I want to gain their respect, not fear.

LDaily: You’ve been General Manager of the hotel in Kyiv 
for 4 years already. You’ve witnessed a difficult period for 
the country. In your opinion, what are the prospects for 
the Ukraine’s future?

J-B. Pigeon: Ukraine is a young developing country. 
But despite this, the Soviet management principles 
and business are still popular. And nobody cancelled 
corruption. I often have to communicate with Ukrainian 
businessmen. I see that they are ready for normal and 
pro-European operation. I will say more, in Ukraine, 
there are much more prospects than in Western Europe. 
It is because of the fact that every day Ukrainians 
challenge themselves: they seek to improve their 
standard of living. In France, my home country, people 
have moderate lifestyle: they do not have the drive you 
have. I can say with confidence that the new Europe is 
being created here.

LDaily: How do you think is the tourist and hotel industry 
in the country an attractive investment right now?

J-B. Pigeon: I am convinced there are many investment 
opportunities in the hotel and tourism industry in Ukraine. 
Investors will certainly come to the country, but we need 
to wait a bit and do a lot. And a dialogue of government 
and business is the first item on this list.

With the formation of a constructive dialogue, with 
proper positioning and active promotion of the country, 
development of tourist industry will reach a high level that 
will attract investment and increase income. In France, 
for example, tourism brings to the budget about 10-14 % 
of GDP. And these results are feasible for Ukraine.

 
Text: Zhanna Garashchuk

By the way, we took the economic 
circumstances not as an obstacle but as 
an opportunity to improve certain spheres 
of the hotel operation. We managed to 
achieve much. We are recognized as one of 
the best hotels in Europe by all indicators. 
I do not think it is just an accomplishment 
of mine. This is an excellent result of the 
entire hotel team.

The state and business should come to 
a common understanding of tourism 
industry in Ukraine. Everyone should 
express its opinion and, of course, 
understand the capabilities of the industry, 
its potential, which simply has no limits.



10 11

Arricano - the first company that  
took care of the fate of tenants

The Interview with Mykhailo Merkulov, CEO of Arricano 
Real Estate Plc, on the innovative business model in the 
development segment, courage in breaking down stereo-
types and the importance of leadership.

Arricano – перша компанія, яка 
подбала про долю орендарів 

Інтерв’ю з Михайлом Меркуловим, генеральним 
директором «Arricano Real Estate Plc» про інноваційну 
модель бізнесу в сегменті девелопменту, сміливість у 
ламанні стереотипів та важливість лідерства.

There are not so many companies in the retail and 
development market today that managed not only to 
keep their positions in the difficult time for Ukraine, but 
also to increase the efficiency of the business, improve 
its performance and become a leader. Arricano Real 
Estate Plc CEO Mykhailo Merkulov is an example to 
follow for many people when it comes to lead the 
company into leaders, to introduce new technologies in 
both management and operational work. His business is 
everything for him, he is entirely devoted to work, but at 
the same time personal development is an integral part of 
the progress. The conversation with Mykhailo is so bright 
emotionally, full of facts and interesting thoughts and all 
this gives incredible power. After such a conversation 
you want to improve and grow.

LDaily: Mykhailo, tell us about what was the year 2016 for 
Arricano Real Estate Plc and what are the plans for 2017?

M. Merkulov: Arricano Real Estate Plc is not only a  
market leader, but also the largest foreign investor of 
shopping centers in Ukraine, the only public company in 
Ukraine, whose shares are quoted on the London Stock 
Exchange. In addition, despite the protracted crisis 
in the country, Arricano shows double-digit growth 
in profits. And, of course, this makes us the industry 
leaders in the country. 

На ринку рітейлу і девелопменту сьогодні не так бага-
то компаній, які змогли у складний для України час не 
тільки утримати позиції, але і підвищити ефективність 
бізнесу, поліпшити його показники і стати лідером. Ге-
неральний директор  «Arricano Real Estate Plc»  Михай-
ло Меркулов – для багатьох зразок для наслідування: 
з виведення компанії у лідери, впровадження нових 
технологій і в управлінні, і в операційній роботі. Для 
нього справа – це все, він цілком віддається роботі, 
але в той же час і особистий розвиток – невід’ємна 
складова руху вперед. Бесіда з Михайлом – яскрава 
емоційно, насичена фактами і цікавими думками, і все 
це дає неймовірну силу; після такої розмови не можна 
не захотіти вдосконалюватися і рости.

LDaily: Михайле, розкажіть про те, яким для «Arricano 
Real Estate Plc» був 2016 рік і які плани на 2017 рік?

М. Меркулов:  «Arricano Real Estate Plc»  – не про-
сто лідер ринку, але і найбільший іноземний інвестор 
торгових центрів в Україні, єдина публічна компанія в 
Україні, акції якої котируються на Лондонській біржі.

Окрім цього, незважаючи на затяжну економічну кри-
зу в країні, «Arricano Real Estate» показує двозначне 
зростання прибутку. І, звичайно ж, це робить нас лі-
дерами галузі в країні. 

Photo: Ryna Noir 
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А хто такі лідери? Це компанії, пред-
ставники яких беруть участь у між-
народних бізнес-панелях з питань 
розвитку комерційної нерухомості. 
А на такі events обов’язково запрошу-
ються перші особи і агрокомпаній, і IT, 

і банківської сфери.

And who are such leaders? These are 
companies whose representatives parti-
cipate in international business panels 
on the development of the commercial 
real estate. And for such events, the first 
persons and agro-companies, IT, and the 
banking sphere are necessarily invited.
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For example, in March, an international forum was 
held in London, where proposals for cooperation from 
investment-attractive territories were considered, the 
achievements of companies were presented, and also 
there was the opportunity to receive financial supportfrom 
investors. And we also participated there.

LDaily: Mykhailo,  tell us about the unique management 
strategy, thanks to which Arricano, led by you, holds 
leadership for so long?

M. Merkulov:  The secret we have is our leaders, who 
always learn and move forward, never stopping. Of 
course, there is another extremely important point — 
the team that gets high from its work. And to collect 
these people, believe me, was worth a lot of work. Since 
2015, we have completely changed the composition 
of IT teams, leasing and marketing. In general, over 2 
years, we have changed 80 people. For today the team 
is smaller than it was in 2015, but it is ten times more 
effective. Each of them understands the needs of the 
market today and its needs in a few years, thanks to 
which we achieve high goals.

After working in Arricano Real Estate Plc for one week, 
I sent e-mails to all employees asking them to send 
me suggestions on how to improve the company and 
the management. And I promised for every decision 
taken to pay UAH 100 for every decision taken.  
Thus, 240 proposals were received, 120 accepted 
and 61 completed or almost completed. Everyone 
got the opportunity to participate in the improvement 
of the company’s work. Every year we try to identify 
some priority development lines for business in 
general and for the team. These lines subsequently 
affect many management decisions and even the 
business model. We try to make shopping centers, 
which are in the management of the company 
Arricano, the most comfortable social space. Without 
a global ideology and strategy, involving all the team 
members, this is impossible. So, 2015 was our year 
of innovation, 2016 — the year of service, 2017 —  

 Наприклад, у березні в Лондоні відбувся міжнарод-
ний форум, на якому розглядали пропозиції щодо 
співпраці з боку інвестиційно-привабливих територій, 
презентувалися досягнення компаній, а також була 
можливість отримати фінансову підтримку від інвес-
торів. І ми також  брали участь у форумі.

LDaily: Михайле, розкажіть про унікальну стратегію 
управління, завдяки якій «Arricano Real Estate Plc» на 
чолі з вами так довго утримує лідерство?

М. Меркулов: Секрет у нас один — це наші лідери,  
які завжди вчаться і рухаються вперед, ніколи не зу-
пиняючись. Звичайно ж, є ще один вкрай важливий 
момент — команда, яка отримує кайф від своєї робо-
ти. І зібрати цих людей мені, повірте, було дуже склад-
но. З 2015 року ми повністю змінили склад команд IT, 
оренди та маркетингу. У цілому, за 2 роки у нас зміни-
лося 80 робітників. На сьогодні команда менша, ніж 
була в 2015 році, зате в десятки разів ефективніша. 
Кожен із них розуміє потреби ринку сьогодні і його 
потреби через кілька років, завдяки чому ми й дося-
гаємо високих цілей.

Пропрацювавши в «Arricano Real Estate Plc» лише 
один тиждень, я відправив усім співробітникам e-mail 
з проханням надіслати свої пропозиції щодо поліп-
шення роботи компанії, і пообіцяв за кожне прийняте 
рішення заплатити 100 грн. Було отримано 240 про-
позицій, прийнято – 120, виконано або майже вико-
нано – 61. Кожен отримав можливість взяти участь 
у вдосконаленні та поліпшенні роботи компанії. Що-
року ми намагаємося виділяти деякі пріоритетні лінії 
розвитку для бізнесу в цілому і для команди. Ці лінії 
згодом впливають на значну кількість управлінських 
рішень і, навіть, – на бізнес моделі. Ми намагаємося 
зробити торгові центри, які знаходяться під управ-
лінням компанії, максимально комфортним соціаль-
ним простором. Без глобальної ідеології і стратегії, 
до яких залучені всі члени команди, це неможливо. 
Так, 2015 рік був у нас роком інновацій, 2016 — роком 
сервісу, 2017 — рік Customer Experience Management. 
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Крім того, з кожним, кого ми прийма-
ємо до команди, я проводжу співбесіду  
особисто, тестуючи всіх на QV. Це  
своєрідна перевірка, наскільки людина 
є бійцем, чи впишеться вона у корпора-

тивну культуру, чи є блиск в очах.

In addition, everyone whom we take into
the team, will be interviewed by me
personally testing on QV. This is a kind of
verification, as far as a person is a fighter,
whether it fits into the corporate culture,
whether the eye shines.

the year of Customer Experience Management.  
Managing impressions is a worldwide trend, which we 
have no right to miss. Every detail is important, due to 
which we understand better, why the customer has come 
to this shopping center, for this product and service, 
and why he does not go to the other one. Now, for 
example, we conduct an in-depth study of the behavior 
of visitors, and not what they say, but how they behave. 
About the findings, we tend to share with partners —  
tenants and other market participants, because 
this is also one of the features of the company —  
openness and effective collaboration.

LDaily: Is the financial motivation for your team the most 
important?

M. Merkulov:  Motivation for us is constant development 
and dynamics. I want to draw your attention to the fact 
that over the past 2 years we managed to collect such 
specialists in the team, who were lured to other teams 
for salaries twice as much. But they continue to work on 
large and interesting projects in the Arricano team.

LDaily: Does this mean that you have some competence 
that allows you to keep people, giving them the  
opportunity to self-actualize exactly under your 
management?

M. Merkulov: I have 20 years of management experience. 
And I’m not just conducting an interview, taking people to 
work, I have to use HR-technologies, which I constantly 
improve.

And I do not take people into the company who do not 
speak English. Still, innovation in the English-speaking 
segment, in social media. For example, some time ago 
we found that a corporate site is not such a dynamic tool 
as social networks, which are incredibly popular today. 
Therefore, in a greater degree we are there. We have an 
internal group where employees post what they want, 
and much in English. And every post is an innovation in 
the work of commercial realities or interesting solutions 
in related industries. The fact is that our business itself is 
conservative and has a certain verge. My task is not to 
allow the moment when we will come to this verge. And 
we are working on it.

LDaily: Let’s imagine that somebody from your team, 
occupying one of the top positions, told you about the 
intention to leave. What will be your reaction?

Управління враженнями — це всесвітній тренд, упу-
стити який ми не маємо права. Важлива кожна де-
таль, кожна дрібниця, з розумінням якої ми краще 
усвідомлюємо, чому клієнт прийшов саме до цього 
торгового центру, саме за цим товаром і сервісом, і 
чому він не йде в інший магазин. Зараз, наприклад, 
ми проводимо глибинне дослідження поведінки від-
відувачів, аналізуючи не те, що вони говорять, а те, 
як вони поводять себе. Висновками ми, як правило, 
ділимося з партнерами – орендарями та іншими учас-
никами ринку, тому що це також одна із особливостей 
компанії — відкритість і ефективна колаборація.

LDaily: Фінансова мотивація для вашої команди — 
найважливіша?

М. Меркулов: Для нас мотивація — це постійний роз-
виток і динаміка. Хочу звернути увагу на те, що за 
останні 2 роки нам вдалося зібрати таких фахівців у 
команді, яких переманювали в інші команди на зарп-
лати вдвічі більші. Але вони продовжують працювати 
над великими і цікавими проектами в складі команди 
Аррікано.

LDaily: Це означає, що ви володієте якимось досвідом, 
що дозволяє вам утримувати людей, даючи їм можли-
вість самореалізуватися під Вашим управлінням?

М. Меркулов: У мене 20-річний досвід управлінської 
діяльності. І я не просто проводжу співбесіди, при-
ймаючи людей на роботу: доводиться використовува-
ти HR-технології, які я постійно вдосконалюю. 
 
І я не беру людей в компанію без англійської мови. 
Все ж таки, інновації — в англомовному сегменті, у 
соціальних медіа. Наприклад, якийсь час тому ми ви-
явили, що корпоративний сайт – не настільки дина-
мічний інструмент, як соцмережі, які сьогодні неймо-
вірно популярні. Тому більшою мірою ми – там. У нас є 
також внутрішня група, де співробітники публікують, 
що хочуть, причому, багато англійською мовою. І ко-
жен пост – інновація в роботі комерційної нерухомо-
сті або цікаві рішення в суміжних галузях. Справа в 
тому, що наш бізнес сам по собі консервативний і має 
певну грань. Моє завдання — не допустити того мо-
менту, коли ми її досягнемо. І ми над цим працюємо.

LDaily: Давайте уявимо, що хтось із вашої команди, 
що займає одну з топових позицій, заявив вам про 
намір піти. Ваша реакція?
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lot of risks in Ukraine and, most importantly, there is no 
fundamental nature — protection of private property.

LDaily: Are you an affordable manager?

M. Merkulov: If you have in mind the issue of 
subordination I do not attach much importance to this. 
Although, when I came here everyone talked to each 
other on behalf of the patronymic, and now everyone 
talks as he likes. For example, a person holding a lower 
position can complain personally to me and, believe me, 
I always react. I also hold annual meetings with the staff 
without their managers, which last about 4 hours. And 
I’ve got different questions starting with the salary and 
ending with the introduction of innovations. 

LDaily: What kind of innovations came to Arricano Real 
Estate Plc with your arrival?

M. Merkulov: I came from quite a different business, 
and it was very difficult for me. But I began to study 
this sphere: first I observed, wrote down, went into the 
operational work and as a result we made many cardinal 
changes in the company’s activity. For example, we 
changed our relations with tenants, moving from breaking 
copies to rental rates to working together on turnover. 
The basic relations between the lessee and the lessor are 
based on a fixed rental rate, which has a limit. And since 
the economic situation in the country is not the most 
favorable, the turnover falls due to the decreased sales, 
and rental rates remain at the same level. We changed 
the approach, thus breaking the established stereotype. 
Our model, which is based on two elements: one — a 
fixed rate, the second — a rate depending on your 
turnover, that is, the lessee pays a certain percentage 
of turnover. At the same time, we forget about the fix, 
but we always remember about the growing turnover. I 
want to emphasize that we completely rebuilt the work 
and sent it to the help of tenants.

LDaily: How easy tenants or partners agreed to change 
their strategy?

M. Merkulov: There is no unequivocal answer to your 
question. Very different. At first they do not understand 
why we need this and insist on one thing — a reduction 
in the rental rate. I start explaining why such position is 
wrong, and propose to do business better for everyone to 
let earn everyone. This approach is constructive and ideal. 
Arricano Real Estate Plc, by the way, is the first company 

найголовніше, — відсутня фундаментальність: захист 
приватної власності.

LDaily: Ви доступний керівник?

М. Меркулов: Якщо ви маєте на увазі питання субор-
динації — я не надаю цьому великого значення. Хоча, 
коли я сюди прийшов, всі зверталися один до одного 
на ім’я по батькові, а зараз кожен розмовляє так, як 
йому комфортно. Наприклад, людина, що займає по-
саду на порядок нижче, може мені особисто поскар-
житися і, повірте, я завжди реагую. Також я прово-
джу щорічні зустрічі з персоналом без їх керівників, 
які тривають близько 4-х годин, причому питання мені 
ставлять найрізноманітніші: починаючи з зарплати, 
закінчуючи впровадженням інновацій.

LDaily: Які саме інновації впровадженні в «Arricano 
Real Estate Plc»  з вашим приходом?

М. Меркулов: Я прийшов зовсім з іншого бізнесу, і 
мені було дуже складно. Але я почав вивчати цю 
сферу: спочатку спостерігав, записував, вникав в 
операційну роботу, і, в результаті, ми внесли багато 
кардинальних змін у діяльність компанії. Наприклад, 
ми змінили відносини з орендарями, перейшовши 
від ламання списів за орендними ставками до спіль-
ної роботи над товарообігом. Базові відносини між 
орендарем та орендодавцем засновані на фіксованій 
орендній ставці, у якої є ліміт. А оскільки економічна 
ситуація в країні не найсприятливіша, товарообіг па-
дає, через що зменшилися продажі, а орендні ставки 
залишаються на колишньому рівні. Ми змінили підхід, 
зламавши тим самим усталений стереотип. Наша мо-
дель базується на двох елементах: один – фіксова-
на ставка, другий – ставка в залежності від вашого 
товарообігу. Тобто, орендар платить певний відсоток 
від товарообігу. При цьому ми забуваємо про фікс, 
але завжди пам’ятаємо про зростаючий товарообіг. 
Я хочу підкреслити, що ми повністю перебудували  
роботу, і направили її на допомогу орендарям.

LDaily: Наскільки легко орендарі або партнери пого-
дилися на зміну стратегії?

М. Меркулов: Однозначно відповісти на ваше запи-
тання не можу. Дуже по-різному. Найчастіше, спо-
чатку не розуміють, навіщо це все і наполягають 
на одному – зниження орендної ставки. Але, коли 
я починаю пояснювати, що наполягати на знижен-
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M. Merkulov:  I’m аlways happy with this kind of 
steps. Almost. If a person goes further, then there is 
an opportunity to grow further. Of course, I pay special 
attention to the fact that I work with those who are really 
a steep specialists, aimed at growth. The rest could 
not resist. And I, by the way, always aim at growth and 
development, love experiments as well (smiles).

LDaily: What was the reason for leaving those who  
could not resist? Was it too much work?

M. Merkulov: No, it’s more the matter of the mismatch 
of views on the further development of the company and 
people in it. Let me remind you that

 
LDaily: Have you ever regretted the decision to return to 
Ukraine?

M. Merkulov:  On the third day after coming to Arricano, 
I began to panic because of  the Ukrainian business real-
ity and the complexity of the work... All of this just went 
off scale. But now everyone sees the results, and be-
lieve me, it will be even better (smiling). And by the way, I  
returned to Ukraine, because I like to live here. The  
comfort of this life is much higher than in Austria and 
France. Everything is much more natural here.

LDaily: Mykhailo, how do you assess the Ukrainian  
investment attractiveness?

M. Merkulov: I have to go abroad very often. For  
example, at a conference in Poland, where the 
representatives of largest business of the Central and 
Eastern Europe region such as   developers, banks, 
investors were present I’m talking about Ukraine as 
an mentally understandable for Poles country where 
everyone can be effective. In particular, I tell you that 
you can work and earn money here. I also communicate 
with foreign bankers who invest in the development of 
real estate in Poland and ask the question: «When will 
you come to Ukraine?» And they reply that there are a 

М. Меркулов: Завжди радий подібним крокам. Або 
майже завжди. Якщо людина йде далі, значить, є 
можливість рости далі. Безумовно, звертаю особливу 
увагу на те, що у мене працюють тільки ті, хто дійсно 
є крутим фахівцем, націленим на зростання. Решта не 
змогли, не втрималися. І я сам, до речі, завжди наці-
лений на зростання, розвиток, і обожнюю експери-
менти (посміхається).

LDaily: Причина звільнення тих, хто не втримався, – 
занадто інтенсивна робота?

М. Меркулов: Та ні, тут, скоріше, справа у розбіжно-
сті поглядів на подальший розвиток компанії і людей 
у ній. Нагадаю, 

LDaily: Пошкодували ви хоча б один раз про своє рі-
шення повернутися в Україну?

М. Меркулов: На третій день після приходу в «Arricano 
Real Estate Plc» у мене почалася паніка: українські біз-
нес-реалії, складність роботи… Але зараз усі бачать 
результати, і, повірте, буде ще краще (посміхається). 
До речі, я повернувся в Україну, тому що мені подоба-
ється тут жити. Комфорт тутешнього життя набагато 
вищий, ніж в Австрії, Франції. У нас все більш нату-
ральніше.

LDaily: Михайло, як ви оцінюєте українську інвести-
ційну привабливість?

М. Меркулов: Доводиться дуже часто їздити за кор-
дон. Наприклад, на конференції в Польщі, де були 
присутні найбільші гравці регіону Центральної та 
Східної Європи – девелопери, банки, інвестори — я 
говорю про Україну як про країну, зрозумілу полякам 
ментально, країну, де можна бути ефективним. Зо-
крема, я розповідаю, що тут можна працювати і заро-
бляти. Також спілкуюся з іноземними банкірами, які 
вкладають у розвиток нерухомості в Польщі і часто 
ставлю запитання: «А коли ти прийдеш в Україну?» А 
мені відповідають, що в Україні дуже багато ризиків і, 
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коли я прийшов у «Arricano Real Estate 
Plc» в кінці 2014, у нас працювало 144 лю-
дини, зараз — 96. І ми просто неймовір-
но продуктивні: у нас уже є корпоратив-
на культура, цінності, спільні погляди.

when I came to Arricano Real Estate Plc 
at the end of 2014, we had 144 people, 
now —  96. And we are simply incredibly 
productive, we already have a corporate 
culture, values, mutual views.
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ні орендної ставки – неправильно, а давайте краще 
зробимо так, щоб усім було добре: і ви заробляли і 
ми заробляли. Такий підхід конструктивний і є іде-
альним. «Arricano Real Estate Plc», до речі, – перша 
компанія, яка дбає про долю своїх орендарів. При-
чому, звертаю увагу, це – думка самих орендарів. А 
ще з початку минулого року ми почали проводити 
безкоштовні тренінги з продажів, навчаючи персо-
нал орендарів. І не сумнівайтеся: ми беремо кращих 
спікерів, тому завжди зал заповнений повністю.

LDaily: Чи змінилися вподобання покупців за період 
затяжної кризи?

М. Меркулов: Звичайно, змінилися. Середній сег-
мент здав позиції в плані обсягу, і просто провалився 
середній клас. Для його відновлення потрібен час. На 
категорію покупців економ-класу, наприклад, дуже 
сильно вплинули тарифи на комунальні послуги, в 
результаті, вони стали купувати ще менше. У загаль-
них рисах почав користуватися попитом дисконтний 
формат. Якщо ж говорити про люксові сегменти, ті 
практично не постраждали. У будь-якому випадку, 
сьогодні має значення і те, що продає ритейл, і то, як 
він це робить. Іншими словами, experience economy 
працює, важливо тільки правильно розпізнати її клю-
чові особливості, щоб застосувати цей інструмент і 
його похідні максимально правильно, для правильної 
цільової аудиторії. Українські дизайнери тільки наро-
щують оберти, відкриваючи монобрендові дизайнер-
ські магазини. Я впевнений, що у недалекому майбут-
ньому до нас прийде багато європейських брендів з 
товаром за доступними цінами.

LDaily: Який потенціал рітейлу в Україні?

М. Меркулов: Потенціал країни – колосальний, навіть, 
незважаючи на кризу. Країна багато споживає і буде 
споживати ще більше. І я вам хочу сказати, що будь-
який якісний і доступний бренд в Україні буде одно-
значно затребуваний набагато більше, ніж нішевий. 
Бренди-лідери у всіх галузях будуть розвиватися за 
своїми законами: адже лідер завжди діє несподіва-
но і не ординарно, асиметрично припущенням конку-
рентів, передбачаючи очікування клієнтів. Саме тому  
лідери успішні.

 
Текст: Жанна Гаращук  

that cares about the fate of its tenants. And I draw your 
attention this is the opinion of the tenants. And since the 
beginning of the last year we started to conduct free sales 
trainings, teaching staff of tenants. And do not hesitate — 
we take the best speakers. And the hall is always full.

LDaily: Have the preferences of customers been 
changed during a protracted crisis?

M. Merkulov: Of course, they have been changed. The 
average segment passed positions in terms of volume, 
and the middle class simply fell through. It takes time 
to restore it. On the category of economy class buyers, 
for example, the tariffs on utility services were very 
influenced, as a result they began to buy even less. In 
general, the discount format began to be in demand. If 
we talk about luxury segments, they practically did not 
suffer. In any case, what matters today is what retail 
sells and how it does. In other words, the experience 
economy works, but it is important not only to correctly 
recognize its key features in order to apply this tool and 
its derivatives as correctly as possible, but also the right 
target audience. Ukrainian designers only increase their 
turnover by opening monobrand designer stores. I am 
sure that in the near future many European brands with 
goods will come to us at affordable prices.

LDaily: What is the potential of retail in Ukraine? 

M. Merkulov: The country’s potential is colossal, even 
despite the crisis. The country consumes a lot, and will 
consume even more. And I want to tell you that any high-
quality and affordable brand in Ukraine will definitely 
be in demand much more than niche. Brands-leaders 
in all industries will develop themselves according to 
their laws: after all, the leader always acts unexpectedly 
and unordinary, asymmetrically with the assumptions 
of competitors and anticipating the expectations of 
customers. That’s why the leaders are successful. 

 
 
 
 

 

 Text: Zhanna Garashchuk
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Shopping and Entertainment Center  
is a living organism requiring constant
work and adaptation to necessities  
of the modern life

Conversation with Iryna Kruppа, CEO of MFC  
Gulliver on prospects of commercial real estate in 
Ukraine.

Торгово розважальний центр – 
це живий організм, який вимагає 
постійної роботи і адаптації до 
сучасних вимог часу

Розмова з Ириною Круппою, генеральним 
директором МФК «Gulliver»  про перспективи ринку 
комерційної нерухомості в Україні.

Multifunctional Complex Gulliver impresses with its 
grandeur. It is located in the historical, cultural and 
business downtown of the capital, close to the key metro 
stations.

The complex includes А class business centre consisting  
of two towers and the 10-storey shopping centre. MFC 
Gulliver is one of the tallest buildings in the capital. The 
height of 33-story А class tower of business centre is  
141 meters. A total area – 157,400 square meters.

Today, the position of CEO is occupied by Iryna Kruppa, 
who in 2014 joined the team and headed the company’s 
commercial department, and a year later became the 
CEO of the complex. We met with Iryna and learned why 
guests like Gulliver so much, what new brands didn’t 
afraid of the crisis and came to Ukraine in 2016, and 
what is the secret of this complex’s popularity.

LDaily: MFC Gulliver, being opened in late 2013, has 
quickly gained success on commercial real estate 

Багатофункціональний комплекс Gulliver вражає 
своєю величчю. Розташований він в історичному, 
культурному і діловому центрі столиці, неподалік від 
ключових станцій метро.

Комплекс складається з бізнес-центру класу «А», що 
має дві вежі, і 10-поверхового торгово-розважального  
центру МФК «Gulliver» є однією з найвищих будівель в 
столиці. Висота 33-поверхової вежі «А» бізнес-центру 
становить 141 метр. А загальна площа комплексу – 
157 400  кв. метрів.

На сьогоднішній день посаду генерального дирек-
тора в ньому займає Ірина Круппа, яка в 2014 році 
приєдналася до команди компанії і очолила комер-
ційний департамент, а через рік – стала генеральним 
директором комплексу. Ми зустрілися з Іриною і діз-
налися про те, чому «Gulliver» так люблять гості, які 
нові бренди не злякалися кризи і зайшли в Україну в 
2016 році, і в чому полягає секрет популярності цього 
комплексу.

Photo: Ryna Noir 
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LDaily: МФК «Gulliver», що відкрився наприкінці  2013 
року, дуже швидко завоював успіх на ринку комер-
ційної нерухомості. Ваш головний козир – розташу-
вання в центрі Києва, а також – зручна транспортна 
розв’язка. Розкажіть, чи дійсно Вам вдалося без про-
блем зайти на український ринок рітейлу?

І. Круппа: Відкриття «Gulliver» було для нас знаковою 
подією. Ми вірили в успішність проекту, що і стало-
ся згодом. Але спочатку нам довелося зіткнутися з 
багатьма труднощами. Для кожного нового торгового 
центру перший рік завжди виявляється економічно 
непростим.

Виходять на стабільний рівень роботи, як правило, з 
другого року. З «Gulliver» все сталося інакше.

У кінці 2013 року в Києві на Майдані Незалежності 
розпочалися всім відомі події. А так як ми знаходимо-
ся в центрі столиці, то вони торкнулися і нашої робо-
ти. Тому перший рік виявився складним. Необхідний 
період становлення комплексу припав на другий рік 
після відкриття. І вже на третій рік існування проект 
став завойовувати ринок комерційної нерухомості 
столиці. Але хочу зазначити, що ця криза позитивно 
вплинула не тільки на роботу «Gulliver», але й на укра-
їнський рітейл в цілому.

LDaily: За Вашими спостереженнями, кризова си-
туація в країні внесла корективи в роботу Вашого 
комплексу?

І. Круппа: Криза – це той період, який змушує підпри-
ємців працювати в два-три рази інтенсивніше не тіль-
ки заради прибутку, але й заради утримання бізнесу. 
Перший рік з моменту відкриття ТРЦ був складним 
для багатьох наших орендарів.

Одним із найбільш ризикових і, в той же час, важливих 
рішень було проведення реконцепції ТРЦ. Зважив-
ши всі «за» і «проти», ми ризикнули і змінили якірно-
го орендаря нульового поверху торгового центру –  

Незважаючи на економічну ситуацію, 
ми залучали нових і цікавих для наших 
відвідувачів орендарів, особливо в 2014 і 
2015, коли нам потрібно було докласти 
максимум зусиль, щоб доповнити і  

поліпшити tenant-mix комплексу.

market. Location in Kyiv downtown and convenient 
transportation are your main advantages. Tell us, did 
you really manage to enter the Ukrainian retail market 
without any problems?

I. Kruppa: Opening of Gulliver was a landmark event 
for us. We believed in the success of the project, which 
did happen later. But first we faced many difficulties. 
For each shopping centre, the first year is always 
economically difficult.

A stable operation level usually begins from the second 
year. With Gulliver everything happened differently. 

The notorious events began at the end of 2013 in Kyiv 
on Independence Square. Since we are in the capital 
centre, they affected our work as well. Therefore, the 
first year was difficult. The required period of stabilizing 
of complex came in the second year after opening. 
And in the third year, the project started to conquer the 
capital’s market of commercial real estate. But I want 
to note that this crisis has a positive impact not only 
on the operation of Gulliver but on the Ukrainian retail 
in general. 

LDaily: According to your observations, did the crisis in 
the country alter the work of your complex?

I. Kruppa:  The crisis is the period that makes
businessmen work two to three times more intense not 
only for profit but for the sake of keeping business. The 
first year since the opening of the Shopping and Enter-
tainment Centre was difficult for many of our tenants.

Reconceptualization of the Shopping and Entertainment 
Centre was one of the riskiest and at the same time the 
most important decision. Considering all the pros and 
cons, we took a chance and changed the anchor tenant 
of the shopping centre’s ground floor – supermarket 
Furshet. Under a lease contract, Furshet Company fully 
rented a ground floor in the Shopping and Entertainment 
Centre and subleased the space alongside the cash 
desks. This is a standard business model for this 

Despite the economic situation, we 
attracted new tenants, interesting for our 
visitors, especially in 2014 and 2015, when 
we had to make every effort to supplement 
and improve tenant mix of the complex.

супермаркет «Фуршет». За договором про оренду 
площі у ТРЦ компанія «Фуршет» повністю орендува-
ла нульовий поверх і здавала в суборенду прикасову 
зону. Це – стандартна бізнес-модель саме цієї мережі 
супермаркетів. На жаль, дизайн нашого нульового по-
верху повністю суперечив усій концепції ТРЦ, на що 
також звертала увагу наша цільова аудиторія. Тому ми 
провели маркетингові дослідження і дізналися, який 
супермаркет вони хотіли б бачити в торговому центрі.

Вивчивши результати, ми вирішили не просто зміни-
ти й удосконалити супермаркет, а поміняти систему 
управління прикасовою зоною. Ми підписали договір 
про оренду площі з супермаркетом «Сільпо», прове-
ли реконцепцію прикасової зони, яку зараз здаємо в 
пряму оренду. На даний момент відвідуваність торго-
вого центру зросла на 30-35 %, тоді, як очікувалося , 
усього лише 20-25 %. На прикладі цієї ситуації ми 
прийшли до висновку, що торговий центр – це живий 
організм, який вимагає постійної роботи і адаптації до 
сучасних вимог часу і сьогоднішніх реалій.

LDaily: З настанням чергової економічної кризи ри-
нок рітейлу в Україні завмер. Яка ситуація зараз?

І. Круппа:  Тривалий період в країні дійсно не розви-
вався ринок комерційної нерухомості: відомі торгові 
марки не виходили на український ринок, нові торго- 
вельні центри не поспішали відкриватися. У 2016 році 
ситуація покращилася: в Україну зайшли десятки  
нових брендів, і в Києві, наприклад, відкрилися два 
гучних торгових об’єкти.

LDaily: У 2016 році в Україні з’явилося багато нових 
брендів?

І. Круппа: Попередній рік виявився результативним в 
плані розвитку франчайзингу. Іноземні компанії оці-
нили перспективи українського ринку і не побоялися 
відкрити свої представництва. Дуже показовим для 
нас є те, що ці марки свої перші магазини в Украї-
ні відкрили саме в нашому торгово-розважально-
му центрі. Наша перевага перед іншими торговими 

Я  вважаю, що відкриття нових тор-
гових центрів позитивно впливає на 
наш ринок: це дає можливості розвит-
ку вже наявним брендам, а також – 

 дозволяє залучати нові марки.

supermarket chain. Unfortunately, the design of our 
ground floor completely contradicted the whole concept 
of the Shopping and Entertainment Centre, what drew 
the attention of our target audience as well. Therefore, 
we conducted a market research and found out what 
supermarket they would like to see at the mall.

Based on results, we decided not to change or 
improve a supermarket, but to change management 
of the space alongside the cash desks. We signed 
the lease contract with supermarket Silpo, carried 
out a reconceptualization of the space alongside the 
cash desks, which is leased directly now. Currently, 
footfall at the shopping centre increased by 30-35 %, 
while only 20-25 % were expected. On example of this 
situation, we concluded that the shopping centre is a 
living organism requiring constant work and adaptation 
to necessities of the modern life and today’s realities.

LDaily: After another economic crisis in Ukraine retail 
market has been frozen. What is the situation now?

I. Kruppa: For a long period the commercial real es-
tate market really hasn’t been developed in the country: 
well-known brands did not enter the Ukrainian market, 
new shopping centres lingered to open. In 2016 the sit-
uation has been improved, dozens of new brands en-
tered Ukraine, and in Kyiv, for example, two high-profile 
shopping facilities opened.

LDaily: Did many new brands appear in Ukraine in 2016?

I. Kruppa:  The previous year was productive in terms of 
the franchising development. Foreign companies rated 
the prospects of the Ukrainian market highly, and they 
did not afraid to open their representative offices. Very 
demonstrative for us is that these brands opened their 
first Ukrainian stores in our mall. Convenient location 
and equal footfall any day of the week, including 
weekdays, is our advantage over the other shopping 
centres. A number of brands has been opened over the 
past year in our Shopping and Entertainment Centre. 
Among them: 

I believe that the opening of new shopping 
centres has a positive impact on our 
market, it gives development opportunities 
to the already existing brands and attracts 
new trademarks as well.
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центрами – це зручна локація і рівна відвідуваність у 
будь-який день тижня, у тому числі, в будні дні. За ос-
танній рік в нашому ТРЦ відкрилися:
• німецькі бренди «Steiff», «Falke», «Rodenstock», 

«Sanetta», «Roeckl»,
• італійський чоловічий бренд «Maestrami»,
• монобрендовий магазин «Eterna»,
• французький бренд «Sandro».
Також не побоялися вивести на український ринок 
свій новий бренд Uterque іспанська група Inditex.

Важливий також і той факт, що американський 
косметичний бренд «Kiehls», раніше представлений 
тільки корнером, відкрив у нашому торговому центрі 
перший магазин.

LDaily: В українських орендарів з кожним роком з’яв-
ляється все більше європейських і американських 
конкурентів. Як Ви думаєте, таке суперництво впли-
нуло на формування нового бізнес-клімату в країні?

І. Круппа: Серед українських бізнесменів довгий 
час спостерігалася стійка тенденція – підписувати 
будь-які договори не дивлячись. З такою проблемою 
часто стикався і ринок рітейлу: потенційний орендар, 
спалахуючи ідеєю відкрити магазин в торговому 
центрі раніше, був готовий підписати відповідний 
договір відразу і без уважного його вивчення. А 
згодом такі ірраціональні рішення ставали причиною 
конфліктів між орендарем та орендодавцем. Але зараз 
рітейлери стали більш відповідально підходити до 
такого питання. Повинна зауважити, що наші локальні 
орендарі поступово вчаться у своїх конкурентів вести 
свій бізнес по-європейськи.

Більше того, зміни спостерігаються і в поведінці самих 
покупців. Маркетингові дослідження демонструють, 
що українські споживачі поступово відмовляються 
від емоційних покупок, роблячи вибір на користь якіс-
них речей. До кризи українці купували багато товарів, 
як необхідних для себе, так і не дуже. Але за останні 
роки покупці навчилися рахувати гроші, оцінювати 
свої потреби і купувати тільки найнеобхідніше. Так, 
український споживач став менше купувати. Але при 
цьому він став мислити, як європейський покупець: 
краще купити одну дорожчу річ, але якісну.

Текст:  Марина Шашкова 

• German brands Steiff, Falke, Rodenstock, Sanetta, 
Roeckl,

• Italian man’s brand Maestrami,
• monobrand store Eterna,
• French brand Sandro.

Spanish group Inditex didn’t get afraid to bring its new 
brand Uterque on the Ukrainian market as well.

Important is the fact that the American cosmetic brand 
Kiehls, previously represented only by a counter, opened 
its first store in our mall.

LDaily: Every year a number of European and American 
competitors of our Ukrainian tenants increases. Do you 
think this competition has influenced the formation of a 
new business climate in the country?

I. Kruppa: For a long time among the Ukrainian 
businessmen there was a steady trend – to sign any 
contracts without looking. Retail market faced this 
problem quite often as well: formerly a potential tenant, 
taken with the idea to open a shop in the mall, was ready 
to sign the contract immediately and without thorough 
reading. And then such irrational decision was becoming 
a source of conflict between tenant and property owner. 
But now retailers have a more responsible approach 
to this issue. It should be noted that our local tenants 
gradually learn from their competitors to run their 
business as Europeans.

Furthermore, there are noticeable changes in the 
behaviour of buyers themselves. Marketing studies 
show that Ukrainian consumers gradually give up 
emotional purchases by making a choice in favour of 
high-quality things. Before the crisis, Ukrainians bought 
many goods both needed and of no use. But in recent 
years, shoppers have learned to count money, to assess 
their needs and buy only essentials. Thus, Ukrainian 
consumers started to buy less. But they began to think 
as the European buyers, that is better to buy one more 
expensive thing, but of a good quality.

 

 
Text:  Maryna Shashkova
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Сьогодні ринок торговельної нерухомості переживає 
не найкращі часи. Загальна тенденція останніх років –  
очікування зростання як попиту, так і пропозиції, а опосе-
редковано – очікування економічного зростання в цілому.
 

Поточний стан ринку та 
перспективи
Оборот роздрібної торгівлі у минулому році становив 
1 трильйон 159 мільярдів 271 мільйонів гривень, що 
на 4 % більше від обсягу 2015 року. ВВП у IV кварта-
лі порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням 
сезонного фактору) становив 101,9 %, а порівняно з  
IV кварталом 2015 року – 104,7 %.

У відповідь на це у 2016 році почався процес повіль-
ної стабілізації на ринках торговельної нерухомості 
та ритейлу. Поступово зростають орендні ставки та 
збільшується попит клієнтів. Відкриття цілого ряду 
запланованих у 2016 році об’єктів, традиційно для ос-
танніх років, переноситься на наступні періоди. 

Рік, що минув, продовжив тенденцію боротьби деве-
лоперів за орендаря. Девелопери шукають нові ідеї 
та узагальнюють найпрогресивніший світовий досвід. 
Для зменшення вакантності торговельних площадок 
впроваджуються інноваційні рішення. У концентрова-
ному інтересі серед інвесторів до традиційно прива-
бливого Києва швидкими темпами долучаються Львів 
та Львівська область і Одеса. Це справедливо також 
щодо тенденції концентрації бізнесу у цих регіонах. 
Очікується, що 2017 рік введе тенденцію на перео-
рієнтацію ТРЦ з загальних на професійні. Отримає 
все ширшого розвитку концепція мультибрендових 

Today the commercial real estate market is experiencing 
not its best times. Expectations of both demand and 
supply growth, and, indirectly, the expectation of economic 
growth in general are the overall trends of recent years.

Current market situation  
and perspectives
 Retail turnover for the last year amounted to 1 trillion 159 
billion and 271 million hryvnias, 4 % more than in 2015. 
In the IV quarter GDP compared to the previous quarter 
(seasonally adjusted) was 101.9 %, and as compared to 
the IV quarter of 2015 it was 104,7 %. 

In response, in 2016 the slow stabilization process on the 
commercial real estate and retail markets had begun. Rents 
and the client demand were rising gradually. Opening of a 
number of properties scheduled for 2016 was being left 
over for further periods as it was typical for recent years.

In the past year tendency of developer’s struggle for 
tenants continued. Developers looked for new ideas 
and summarized the most progressive international 
experiences. Innovative solutions were implemented to 
reduce the amount of unoccupied commercial areas. Apart 
from traditionally attractive Kyiv, territories of Lviv, the Lviv 
region, and Odesa had been rapidly joining to the areas 
of the highest investors’ interest. The same concerned 
the tendency of business concentration in these regions.  

It is expected that the year 2017 brings the trend for the 
reorientation of Shopping and Entertainment Centers 
from wide-ranging to specialized ones. The concept of 
multi-brand malls, where many brands are combined in 

Commercial real estate 
in Ukraine: trends and 
expectations

Комерційна нерухомість 
України: тенденції та 
очікування

універмагів, де в одному просторі поєднані представ-
ники багатьох брендів, як це традиційно притаманне, 
наприклад, британським молам. Ще однією прогре-
сивною тенденцією є введення простору коворкінгу та 
впровадження «зелених» рішень для обслуговування 
торговельних центрів та молів. Впроваджуються тех-
нології, що дозволяють економити вичерпні ресурси 
та зменшувати витрати на утримання приміщень. 

У 2016 у Києві введено в експлуатацію кілька великих 
об’єктів торговельної нерухомості, серед них: розва-
жальний центр «New Way» (17 000 кв. метрів); Торго-
вельний центр «Орнамент» (4 700 кв. метрів), Торго-
вельно-розважальний центр «Lavina Mall», а також 
оновлений після реконструкції ЦУМ. Ці проекти були 
розпочаті декілька років тому. У 2017 планується від-
криття ще принаймні двох-п’яти таких об’єктів. Крім 
того, протягом року відбулось кілька угод купівлі-про-
дажу об’єктів торговельної нерухомості, що є під-
твердженням наявності інтересу інвесторів на цьому 
ринку. Що стосується орендарів, то з другої полови-
ни 2016 попит посилився. Крім локальних пожвавили 
свою експансію і закордонні ритейлери.

Орендні ставки починають зростати, але все ще зна-
ходяться на досить низьких позиціях. Максимальна 
орендна ставка у якісних торговельних центрах Києва  
у кінці 2016 становила $ 780 за квадратний метр за 
рік (без врахування ПДВ та операційних витрат). 

Ринок готельної нерухомості, наразі, має свої тенден-
ції. За даними звіту консалтингової компанії «Ernst & 
Young» в Україні сукупний номерний фонд Києва 
становить більше 10 тисяч номерів у 98 готелях.  

one space, as it is traditional, for instance, to the British 
malls, gets wider. Co-working spaces and “green” 
solutions for malls maintenance are the other progressive 
trends. Technologies for unrenewable resources saving 
and maintenance costs reduction are being implemented.
 
In 2016 in Kiev a few large objects of commercial real 
estate were put into operation, including Entertainment 
center New Way (17 000 square meters), Shopping 
center Ornament (4700 square meters), Shopping center 
Lavina Mall, and renovated City’s Central Department 
Store. These projects had been started several years 
ago. At least another two to five objects are scheduled to 
be open in 2017. In addition, during the year there were 
several commercial real estate purchases, what proofed 
the investors’ interest in this market. As for tenants, from 
the second half of 2016 the demand has increased. 
Expansion of both local and foreign retailers has revived.

Rental rates start to rise, but still, these are at a fairly low 
level. The maximum rental price in high-quality shopping 
centers in Kyiv at the end of 2016 amounted to $ 780 
for square meter per year (excluding VAT and operating 
expenses).

Hotel real estate market currently has its own trends. 
According to the report of the consulting company Ernst 
& Young in Ukraine the Kyiv total room capacity was 
more than 10,000 rooms in 98 hotels. Room capacity  
index remains rather low, especially as compared to the 
markets of Central and Eastern Europe. Replenishment 
of the room capacity by mostly high-priced hotels has 
also become a trend of recent years. Almost a half of 
the total room capacity is represented by mid-range 
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Показник забезпеченості номерним фондом зали-
шається на досить низькому рівні, особливо, у по-
рівнянні з ринками Центральної та Східної Європи. 
Тенденцією останніх років також стало поповнення 
номерного фонду переважно готелями високої ціно-
вої категорії. Готелі середньої цінової категорії, хоча 
і складають у структурі сукупного номерного фонду 
майже половину, характеризуються досить високим 
ступенем зносу. Якщо раніше міжнародні оператори 
проявляли свою зацікавленість до готельного ринку 
України, то сьогодні лише 20 % сукупного номерного 
фонду Києва представлені готелями світових брен-
дів. За даними «Travel & Tourism Council» сукупний 
в’їзний туристичний потік становив 20 мільйонів чо-
ловік у 2013 та у 2014-2015 скоротився, відповідно, 
на 50 % та 15 %. Станом на кінець 2016 середній 
показник наповненості готелів високого сегменту 
становив біля 40 %. Середня вартість номера біля  
$ 170 на добу. 

Втім, експерти прогнозують, що Україна може розра-
ховувати на поступове відновлення інтересу на фоні 
відновлення ділової активності зі сторони іноземних 
гостей та проведення у Києві в 2017 році Євробачення. 

Повернути втрачене 

За даними Colliers Internationalу у 2013 Київ займав 
друге місце серед столиць країн Східної Європи за  
обсягом площ, що розбудовуються під торговельно- 
розважальні центри. У 2012 біля 100 тисяч кв. метрів  
торговельних приміщень було введено в екс- 
плуатацію, а пропозиція якісних торговельних площ 
Києва досягла 800 тисяч кв. метрів. Загальний 
об’єм пропозиції у порівнянні з 2011 зріс на 14 %. 
Був заявлений безпрецедентний прогнозований 
об’єм нової пропозиції для введення в експлуатацію 
у 2013-2015. На той час реальний дохід населення 
та роздрібний товарообіг, відповідно до даних 
Державної служби статистики, збільшились на 13,5 
% та 15,9 % відповідно. На ринок вийшла велика 
кількість нових брендів. Наприкінці 2012 найвищі 
орендні ставки у найуспішніших торговельних 
центрах Києва становили $ 110 за кв. метр на місяць,  
а на основних торговельних вулицях Києва досягали  
$ 250. Девелопери також проявляли високу активність 
до проектів як у столиці, так і в регіонах. 

hotels, although these are of a rather high amortisation 
degree. If earlier the international operators showed their 
interest in the Ukrainian hotel market, then today only 20 
% of Kyiv total room capacity are the world brand hotels. 
According to Travel & Tourism Council, in 2013 the total 
inbound tourist flow was 20 million, and in 2014-2015 it 
reduced by 50 % and 15 % respectively. At the end of 
2016, the average occupancy of hotels of a high-level 
segment was roundly 40 %. The average room price was 
at $ 170 per day.

However, experts predict that Ukraine can expect a 
gradual recovery of interest parallel to the recovery 
in business activity on the part of foreign guests and 
Eurovision Song Contest taking place in Kyiv in 2017. 

To return the lost 

According to Colliers International in 2013 Kyiv took 
second place among the capitals of Eastern Europe 
in terms of areas in development for shopping malls 
construction. In 2012 about 100 thousand square 
meters of shopping facilities were put into operation, 
and the supply side of quality retail space in Kyiv has 
reached 800 thousand square meters. Total supply 
amount compared to 2011 increased by 14 %. An 
unprecedented expected amount of new objects was 
claimed to be commissioned in 2013-2015. According 
to the State Statistics Service, the actual income of the 
population and retail turnover by the time increased 
by 13.5 % and 15.9 % respectively. Many new brands 
emerged on the market. At the end of 2012, the highest 
rents in the most efficient shopping centers in Kyiv 
amounted to $ 110 per square meter per month, and 
those on the main shopping streets of Kyiv reached $ 
250. Developers also showed a high interest in projects 
both in the capital city and in the regions.

The deficit of high-quality supply amidst a stable 
demand until 2012 allowed hoteliers to charge 
higher prices for accommodation in comparison with 
developed markets. At the same time, the average 
occupancy was 60-70 %. In 2012 a large number of 
hotels was put into operation. In the Ukrainian capital, 
the total room capacity of 5* and 4* hotels increased 
by 27 % and 50 % respectively. In the upper price 
segment, the average room price was about $ 256.

Commercial real estate in Ukraine: Trends and expectationsКомерційна нерухомість України: тенденції та очікування

Дефіцит якісної пропозиції на тлі стабільного попиту 
до 2012 року дозволяв готельєрам встановлювати 
більш високі ціни на проживання у порівнянні з 
розвиненими ринками. У той же час середній рівень 
завантаження складав 60-70 %. У 2012 році було 
введено в експлуатацію значну кількість готелів. У 
столиці пропозиція загального номерного фонду 
готелів категорії 5 і 4 зірки підвищилась на 27 % та 
50 % відповідно. Середня вартість номеру верхнього 
цінового сегменту склала біля $ 256.

Законодавча база

Нормативне регулювання у сегменті комерційної не-
рухомості досить об’ємне. Серед головних норматив-
них актів можна виділити: 

• Цивільний та Господарський кодекси, 
• Закони України «Про державну реєстрацію речо-

вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
• «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», 
• «Про фінансовий лізинг» та безліч підзаконних 

нормативних актів, які певним чином стосуються 
цього питання. 

Юридичний аспект регулювання комерційної неру-
хомості відрізняється нормативною різноманітністю.

Прогнози експертів

Очікування експертів на перспективи розвитку тор-
говельної нерухомості покращуються пропорцій-
но поліпшенню загальних економічних показників. 
Ринок поступово виходить з кризи. Повільно, але 
збільшується роздрібний товарообіг. Принаймні він 
відвойовує свої докризові позиції. Лунають думки, 
що 2017 стане переломним на ринку нерухомості. 
Значний попит  очікується на ринку більш якісних 
приміщень. Як і 2016, 2017 рік очевидно буде ринком 
орендаря. Орендодавці продовжать йти на поступки 
орендарів: фіксувати орендні ставки у гривні та 
прив’язувати орендну плату до відсотку товарообігу. 
Загалом очікується, що  орендні ставки залишаться 
на тому ж, або близькому, рівні.
 

Legal framework

• Normative regulation in the segment of commercial 
real Civil and Commercial Codes,

• Law of Ukraine «On State Registration of Rights to 
Real Estate and Their Encumbrances»,

• «On the assessment of property, property rights 
and professional valuation activities in Ukraine»,

• «On Financial Leasing» and many by-laws related 
to this issue.

The legal aspect of the commercial real estate  
regulation is characterised by its regulatory diversity.

Experts’ forecasts

Experts’ expectations for the development of commercial 
real estate get better proportionally to overall economic 
performance improvement. Market gradually recovers 
from the crisis. Retail turnover slowly but still increases. 
At least it wins back its pre-crisis positions. There are 
opinions that 2017 will be a turning point in the real 
estate market. Strong demand is expected in the market 
of high-quality objects. Like 2016, 2017 will clearly be 
a tenant’s year. Property owners will continue to make 
concessions to tenants, fix rents in the national currency, 
and peg rent to the turnover percentage. Generally, it is 
expected that rents will remain at the same or at almost 
identical level.
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Western business partners dialogue 
only with those companies they can 
profit off of

Oleksiy Vadaturskyi, CEO of LLC Nibulon, explained 
why foreign investors should come to the Ukraine,  
exclusively for LDaily.

Західні бізнес-партнери ведуть  
діалог тільки з тими компаніями,  
на яких вони зможуть заробити

Генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій 
Вадатурський розповів про те, чому іноземні 
інвестори повинні заходити в Україну: спеціально для 
LDaily.

Diversified company Nibulon haven’t lost its leading 
position in Ukraine for the past 25 years. It has achieved 
success as an exporter, agricultural, industrial, 
shipping, shipbuilding, and investment company. 
Oleksiy Vadaturskyi, permanent CEO of the company, 
is sure it is the honesty in business that helped them 
achieve such results. On the other hand, the lack of 
interest of the state in the economy negatively affects 
business in Ukraine. This makes domestic companies 
vulnerable in terms of the international trade market, 
having strong competition.
Oleksiy Vadaturskyi dwells upon which agricultural 
companies are able to survive in the Ukrainian realities, 
and what goals predetermine the work of potential 
investors.

LDaily: Oleksiy, in 2016, most of the Ukrainian 
businessmen noted the beginning of stabilization of the 
Ukrainian economy. Accordingly, it can be assumed 
that this positively affected the business in our country. 
Please tell us, what showings did the company Nibulon 
demonstrate as of the end of 2016?

O. Vadaturskyi: I would like to point out that our agri- 
cultural company strikes the balance not for the calendar  

Багатогалузева компанія «Нібулон» не втрачає сво-
їх лідерських позицій на ринку України вже протя-
гом 25 років. Вона досягла успіхів як експортер,  
аграрна, промислова, судноплавна, суднобудівна, а 
також – інвестиційна компанія. Олексій Вадатурський –  
незмінний генеральний директор підприємства –   
впевнений, що саме чесність у веденні бізнесу  
допомогла їм досягти таких результатів. Але, з  
іншого боку, незацікавленість держави у розвитку 
економіки країни негативно впливає на підприєм-
ництво в Україні. Це робить вітчизняні компанії не- 
захищеними в умовах міжнародного ринку торгівлі, 
де потужна конкуренція.
 
Про те, які аграрні компанії здатні вижити в укра-
їнських реаліях, та якими цілями керуються в своїй 
діяльності потенційні інвестори, розповів в інтерв’ю 
нашому виданню Олексій Вадатурський.

LDaily: Пане Олексію, у минулому 2016 році більшість 
українських бізнесменів констатували початок пе-
ріоду стабілізації української економіки. Відповідно, 
можна допустити, що це позитивно вплинуло на ве-
дення бізнесу в країні. Розкажіть, будь ласка, з якими 
показниками компанія «Нібулон» закінчила 2016 рік?
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О. Вадатурський: Хочу зазначати, що наша аграрна 
компанія підводить підсумки не за результатами ка-
лендарного року, а маркетингового. Один маркетин-
говий рік триває з першого липня по 30 червня. Зараз 
у нас пройшло вже півроку роботи. Таким чином, ста-
ном на перше січня  2016-2017 маркетингового року, 
я можу сказати, що у фінансовому плані ми спрацю-
вали краще, ніж за аналогічне півріччя 2015-2016.

LDaily: Отже, Ви також можете підтвердити покра-
щення економічної ситуації в країні? 

О. Вадатурський: Сьогодні у нас виникла така ситу-
ація, коли бізнес самостійно визначає, як йому роз-
виватися в непростих умовах. І цей розвиток зале-
жить від потенціалу самої компанії та волі керівника.

Але нам дуже приємно, коли «Нібулон», як успішну 
компанію, запрошують регіональні лідери; приємно 
бачити, коли розумний губернатор і його команда 
дійсно створюють привабливий інвестиційний клімат 
в області. Тому ми вдячні губернатору Херсонської 
області Гордєєву Андрію Анатолійовичу, Запорізької 
області Брилю Костянтину Івановичу, Дніпропетров-
ської області Резніченку Валентину Михайловичу та 
їх командам за те, що вони запросили нас інвестува-
ти в інфраструктурні проекти та успішно освоювати 
кредитні кошти в рамках нашої співпраці з Європей-
ським інвестиційним банком.

LDaily: «Нібулон» — унікальна компанія. Адже Вам 
вдається працювати в різних галузях. Опираючись 
на власний досвід, розкажіть, в якій із галузей нала-
годити ефективну роботу найскладніше?

О. Вадатурський:  Можу вас запевнити, що кожен із 
напрямків роботи компанії – надскладний. Проте, ок-
ремо хочу зупинитись саме на промисловому вироб-
ництві. Ми активно інвестуємо в суднобудівельний- 
судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві, який 

Тому в Україні розвивається тільки той 
бізнес, керівники якого хочуть цього. На 
жаль, жодного стимулу від держави 
такі компанії не отримують: ніхто не 
намагається створити вигідні фінан-
сові умови для розвитку бізнесу. Підпри-
ємства повністю належать самі собі.
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year, but a marketing year. One marketing year runs 
from July, 1 to June, 30. Now half a year of work has  
passed. Thus, as of January, 1 of 2016-2017 marketing 
year, I can say that in financial terms we worked out 
better  than in the same half of 2015-2016.

LDaily: So, can you confirm the improvement of 
economic situation in the country?

O. Vadaturskyi: Today we have a situation where a 
business determines by itself how it should develop in 
difficult conditions. And this development depends on 
the capacity of the company and the will of its head.

But we are very pleased when Nibulon as a successful 
company is invited by regional leaders, we’re pleased 
to see when a reasonable governor and his team really 
create an attractive investment climate in the region. 
Therefore, we are grateful to Andriy Hordieiev, the 
governor of Kherson Oblast, Kostiantyn Bryl, governor of 
Zaporizhzhia Oblast, Valentyn Reznichenko, governor of 
Dnipropetrovsk Oblast and their teams for inviting us to 
invest in infrastructure projects and successfully utilize 
credit funds as part of our cooperation with the European 
Investment Bank.

LDaily: Nibulon is a unique company. After all, you 
manage to work in various fields. Based on personal 
experience, tell us, what industry is it the most difficult to 
set up an effective work in??

O. Vadaturskyi:  I can assure you that each sphere of 
the company’s activities is highly complex. However, 
I would like to dwell on industrial production. We 
actively invest in shipbuilding and repair facility of 
Nibulon in Mykolaiv now operating successfully. 
Except for our plant, unfortunately, other similar 
industrial facilities there are out of action. We are the 
only company constructing its own fleet of Ukrainian 

Therefore, in Ukraine only those
businesses develop, whose heads want 
this. Unfortunately, such companies do 
not get any incentive from the state: no 
one tries to create a favourable financial 
environment for business development. 
Enterprises are completely on their own.
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сьогодні успішно працює. Окрім нашого заводу, на 
жаль, інші схожі промислові об’єкти там недієздатні. 
Ми єдина компанія, яка будує власний флот з україн-
ського металу, флот, який ходить під українським пра-
пором нашими внутрішніми водними шляхами.

Але ми вимушені розвиватися на свій страх та ри-
зик. Тому що ні Міністерство інфраструктури Укра-
їни, ні Адміністрація морських портів не проводять 
необхідні реформи для розвитку цих галузей. При-
чиною цьому є відсутність професіоналів серед 
управлінців цієї галузі.

LDaily: Ви очолюєте компанію «Нібулон» уже 25 років.  
Які зміни Ви можете констатувати на аграрному  
ринку України за цей час?

О. Вадатурський:  Україна завжди була кращою за 
економічними показниками республікою в Радян-
ському Союзі. Для того, щоб знову досягнути цих 
результатів, державі знадобилося 20 років. Лише за-
раз, в період останніх 5 років, я спостерігаю посту-
пову стабілізацію розвитку аграрного сектору. Але 
влада не підтримує цей розвиток законодавчо, що 
допомогло б країні стати більш цивілізованою. Тому 
сьогодні на аграрному ринку найлегше виживати 
компаніям, інтереси яких активно лобіюються їхніми 
представниками, що перебувають при владі.

LDaily: Часто Ваша компанія стикається з таким 
явищем як рейдерство?

О. Вадатурський: Останні спроби рейдерських 
захоплень я пам’ятаю ще у 1992-1993 роках. Та й 
зараз ми вимушені боротися з новими атаками —  
інформаційними. Шкода, що замовники неправдивих  
публікацій не розуміють, що таким чином вони при-
нижують, перш за все, імідж України, дискредитують 
інвестиційний клімат всередині держави. Свою дер-
жавницьку позицію я завжди висловлюю відкрито 
та публічно, у зв‘язку з чим наша компанія час від 
часу і стикається з інформаційними атаками, за які,  
на жаль, ніхто не несе відповідальності.

Ці компанії так знахабніли, що не 
бояться нічого і нікого, і дозволяють 
собі на власний розсуд встановлювати 

 правила гри на ринку.
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metal, fleet wearing the flag colours of Ukraine going 
throughout our inland waterways.

But we have to develop at our own risk. Because neither 
the Ministry of Infrastructure of Ukraine nor Ukrainian 
Sea Ports Authority makes the necessary reforms for the 
development of these industries. The reason for this is 
the lack of professional management of the industry.

LDaily: You have been heading the company Nibulon 
for 25 years. What changes can you point out in the 
agricultural market of Ukraine for this time?

O. Vadaturskyi: Ukraine had always had the best 
economic indicators among the Soviet Union republics. 
It took 20 years for the state to achieve these results 
again. Only now, during the last 5 years, I see a gradual 
stabilization of the agricultural sector. However, the 
government does not support the development at the 
legislative level that would help the country to become 
more civilized. So, today in the agricultural market for 
the companies, whose representatives in power actively 
lobby their interests, it is the easiest to survive.

LDaily: Does your company often face such 
phenomenon as raiding?

O. Vadaturskyi: I remember last illegal takeover attempts 
back in 1992-1993. Now we have to deal with new ones –  
information attacks. Too bad that sponsors of false 
publications do not realize that in this way they humiliate, 
first of all, the image of Ukraine, discrediting the 
investment climate within the country. I always express 
my state position openly and publicly, and therefore, 
from time to time, our company is facing information 
attacks, for which, unfortunately, no one is charged for. 

LDaily: How do you protect your assets?

O. Vadaturskyi: We’re a successful company which is 
held in respect among business people and government. 
We have a long experience in protecting businesses. This 
is a complex thing, depending on the rules of business. 
A strong and united team of professionals, transparent 

These companies are so insolent that 
they are not afraid of anything or anyone 
and allow themselves to set rules in the 
market at their sole discretion.

AGRARIAN UKRAINE  |  Oleksiy Vadaturskyi



32

Експорт-Імпорт 2016
якими товарами і з якими країнами  

торгувала Україна

Метали та 
металеві 
вироби Зерно 

Соняшникова 
олія 

Продукція 
машино-

будівництва Руда

8,34

-12%

6,08

+0,3%

3,96

+20,1%

3,64

-7,7%

1,95

-11,8%

ЕКСПОРТУЄМО   EXPORT

Ліки

1,61

+17,5%

1,73

+7,8%

Продукти 
харчування Автомобілі 

Продукція 
машино-

будівництва 

7,89

+25,8%

Нафта, 
паливо,

газ

7,85

-27,9%

2,81

+73,7%

ІМПОРТУЄМО   IMPORT 

3,59

2,27

2,2

-25,6%

+9%

+11,3%

-25,1%

2,05 -23,6%

1,83

+15.9%

+13,4%

+8.6%

-12,4%

-31,3%

2,69

2,78

4,32

4,69

5,15

39,24
УСЬОГО   TOTAL

+4,6%

36,36

УСЬОГО  TOTAL

+4,6%

Білорусь
Belarus  

Cпадання до 2014 р., %
Degression, %

Зростання до 2014 р., %
Growth, %

2016 р., млрд $ 
8,34

-12%
Німеччина
Germany

Єгипет
Egypt

Польща
Poland

Туреччина
Turkey

Китай
China

Росія
Russia

Зміни порівняно з 2015 р.,%

2016, billions $ 

Сhanges compared with 2015, %
Україна
Ukraine

Metals 
and   metal 
products

BreadstuÃ  Sunflower oil Goods 
engineering 

industry
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О. Вадатурський:  Ми — успішна компанія, яка має 
велику повагу серед людей бізнесу і влади. У нас є 
великий досвід захисту бізнесу. Це — комплексна 
річ, яка залежить від правил ведення справи. Нашим 
головним захистом є сильна і згуртована команда 
професіоналів, прозорі та законні методи здійснення 
господарської діяльності, відкритість та прозорість в 
цілому. Наприклад, кожен з наших 25-ти тисяч влас-
ників земельних ділянок, які передали нам в орен-
ду свою землю, завжди знають, до кого необхідно 
звернутися, щоб отримати достовірну інформацію 
про компанію, отримати необхідну допомогу тощо.

LDaily:  У вас є досвід роботи з багатьма бізнес-парт-
нерами. На Вашу думку, з ким легше співпрацювати: 
з іноземними чи українськими підприємцями? 

О. Вадатурський: Сьогодні в Україні правила ведення 
бізнесу багато в чому схожі на ті, що діють на Заході. 
В рамках українського ринку нам доводиться боро-
тися зі складною економічною ситуацією, а за кордо-
ном — на рівних конкурувати з транснаціональними 
компаніями, які захищають найрозвинутіші держави 
світу. У цілому, щоб досягти успіху в будь-якій спра-
ві, потрібно навчитися поважати український бізнес і 
вміти налагоджувати ділові стосунки з українськими 
партнерами. Працювати із західними партнерами теж 
не так просто. Вони готові вести діалог тільки з тими 
компаніями, на яких вони зможуть заробити. А якщо 
ти не виконав умови договору, то тобі не пробачать 
ані цента. Потрібно вміти відстоювати інтереси укра-
їнського бізнесу: це допоможе нам стати більш конку-
рентоздатними на світовому ринку.

LDaily: Що б Ви порадили іноземному інвестору, 
який планує зайти на аграрний ринок України?

О. Вадатурський:

Текст: Марина Шашкова, Жанна Гаращук

Я вже давно раджу їм не чекати, поки  
ми наведемо порядок у країні або  
створимо інвестиційно привабливий 
клімат. Приходьте до нас, давайте 
разом боротися проти корупції, робити 
все заради майбутнього України. Не  
чекайте, поки ми все зробимо за вас.  
Ризикуйте!

Олексій Вадатурський  |  АГРАРНА УКРАЇНА

and legitimate methods of economic activity, openness 
and transparency, in general, are our main protection. For 
example, each of our 25 thousand landowners, renting 
their land to us, always know who could they contact to 
obtain reliable information about the company, get the 
necessary help and so on.

LDaily: You have an experience of work with many 
business partners. In your opinion, with whom is doing 
business easier, Ukrainian partners or foreigners?

O. Vadaturskyi: Today in Ukraine business rules are very 
similar to those in the West. In frames of the Ukrainian 
market, we have to contend with a difficult economic 
situation, and abroad to compete with multinational 
companies protecting the most developed countries of 
the world. In general, to succeed in any business, you 
must learn to respect Ukrainian business and be able 
to establish business relations with Ukrainian partners. 
Working with Western partners is not so easy as well. 
They are willing to engage in dialogue only with those 
companies they can profit off of. And if you do not fulfil the 
conditions of the contract, they won’t forgive you a cent. 
You must be able to defend the interests of Ukrainian 
business, this will help us to become more competitive 
in the global market.

LDaily: What would you advise a foreign investor who 
plans to enter the agricultural market of Ukraine?

O. Vadaturskyi: 

 
Text: Maryna Shashkova, Zhanna Garashchuk   

I have always advised them not to wait 
until we put things in order in the country 
or create an attractive investment 
climate. Come, let us fight together 
against corruption, and do all for the 
future of Ukraine. Do not wait until we 
do everything for you. Take chances!

AGRARIAN UKRAINE  |  Oleksiy Vadaturskyi
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Ukraine has great undiscovered potential 
for investment, but be sure to do  
a thorough homework before investing

The interview with CEO of COFCO Agri Ukraine 
Volodymyr Osadchuk on measures that should be taken 
to improve the investment climate in Ukraine and not only.

Україна має великий нерозкритий 
потенціал для інвестування,  
але перед вкладенням коштів слід 
провести ретельну домашню роботу

Розмова з генеральним директором компанії СOFCO 
Agri Ukraine Володимиром Осадчуком про заходи, 
яких слід вжити для покращення інвестиційного 
клімату в Україні і не тільки.   

The head of the company as powerful as COFCO 
AgriUkraine must adhere to principles and be mighty. 
However, it is the case when the uncombinable 
combines - modesty, work addiction — these simple but 
essential life values that cannot be replaced by any post, 
and most importantly — authenticity in every sense of 
the word.The interview with Volodymyr was warm and 
very informative. So now, LDaily knows the position of 
the representative of one of the largest companies in 
the Ukrainian agricultural sector  regarding investment 
attracting, optimizing the process of maritime logistics, 
the need to improve the judicial system and breakthrough 
business processes in 2016.

LDaily: Volodymyr, please tell us about the current state 
of the Ukrainian agricultural market. With the advent 
of another economic crisis, business in Ukraine has 
stopped dead. How do you assess the current situation?

V. Osadchuk: According to the statistics on export- 
import operations in Ukraine, more than a third of 
Ukraine’s currency earnings comes from exports of  
agricultural products and processed products. Agriculture 
is one of the industries that still maintains its level in the 
crisis situation and even increases production output.

Керівник такої потужної компанії, як «COFCO Agri» 
в Україні мав би бути принциповим та  зарозумілим.  
Однак, саме у цьому випадку поєднується непоєдну- 
ване — скромність, трудоголізм, прості, але такі важ-
ливі життєві цінності, які не може підмінити жодна 
посада, та найголовніше — справжність у повному 
розумінні.
  
Інтерв’ю з Володимиром було теплим і надзвичайно 
глибоким. І тепер LDaily знає позицію представника 
однієї з найпотужніших компаній українського агро-
сектору — щодо залучення інвестицій, оптимізації про-
цесу морської логістики, необхідності вдосконалення 
судової системи та проривні бізнес-процеси 2016 року. 

LDaily: Володимире, розкажіть, будь-ласка, про по-
точний стан українського агроринку. З початком  
чергової економічної кризи бізнес в Україні завмер. 
Як ви оцінюєту ситуацію наразі? 

В. Осадчук:  Якщо розглядати статистику по експортно- 
імпортним операціям України, то більше третини 
валютної виручки України надходить від експор-
ту сільськогосподарської продукції та продуктів її  
перерробки. Сільськогосподарське виробництво є 

AGRARIAN UKRAINE  |  Volodymyr Osadchuk
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однією з галузей, яка в умовах кризи продовжує під-
тримувати належний рівень і, навіть, нарощувати  
виробництво. 

Водночас зміни у податковому законодавстві та змен-
шення фінансування банківською сферою  змушують 
товаровиробників мінімізувати витрати, оптимізувати 
технологічні процеси та шукати шляхи реалізації сво-
єї продукції за найбільш оптимальними схемами, що 
врешті-решт призводить до зменшення долі торгівлі 
у гривні і, відповідно, зменшення частки торгівлі з ма-
лим та середнім товаровиробником.  
 
LDaily: Які корективи внесла криза в країні у роботу 
«COFCO Agri»? Може, ви вдалися до використання 
нових методів в управлінні? Чи можна констатувати 
певні нові тенденції?

В. Осадчук:  Перш за все, ми постійно відстежуємо  
зміни в операційній, торговельній та виробничій  
діяльності і пристосовуємося до потреб сьогодення. 
У торговельній діяльності ми більше уваги приділяє-
мо контрагентам, які з нами співпрацюють. Справа в 
тому, що наша діяльність є експортноорієнтованою, 
а це означає, що ми повинні впевнено і чітко знати, 
від кого ми купуємо продукцію з метою подальшого 
відшкодування ПДВ. 

Щодо операційної діяльності ми пов’язані із вну-
трішньою та морською логістикою. Тому постійний 
контроль із перевезення продукції з внутрішніх еле-
ваторів до портів стає все актуальнішим, оскільки 
проблеми з рухомим складом, відсутність палива, 
крадіжки продукції на залізничному транспорті, 
а також постійні питання з приводу відстоювання  
інтересів інвестора з можновладцями призводять до 
пошуку рішень оптимізації витрат та застосування 
альтернативних варіантів, що дозволяють конкуру-
вати на ринку з іншими. 

Стосовно виробничої діяльності ми також постій-
но аналізуємо витрати виробництва і постійно за-
стосовуємо інновайційні механізми забезпечення 
підприємства сировиною. Йдеться про оптиміза-
цію логістики, контроль якості продукції тощо. Для 
нас це є найбільш актуальним питанням, так як 
завод з переробки олійних культур нашої компа-
нії знаходиться у Маріуполі, поруч із зоною АТО 
і, відповідно, сировинна зона підприємства знач-
но звузилась з моменту військових дій на Донбасі.   

At the same time, changes in tax legislation and  
reductions in financing by the banking sector compel 
commodity producers to minimize costs, optimize 
technological processes and seek ways to sell their 
products according to the most optimal schemes, which 
ultimately leads to a decrease in the share of trade in 
national currency (UAH) and, accordingly, to a decrease in 
the share of trade with small and medium-sized producers.

LDaily: What adjustments did the crisis in the country 
bring to the work of COFCO Agri? Perhaps you resorted  
to the use of new methods in management? Can you 
identify some new work trends?

V. Osadchuk: First of all, we constantly monitor changes 
in operating, trading and production activities and adapt 
to the current needs. In trading, for instance, we pay 
more attention to our counterparties. The fact is that 
our activity is export-oriented, which means that we 
must confidently and clearly know from whom we buy 
products in order to further reimburse VAT.

As for operating activities, we are connected with 
domestic and marine logistics. Therefore, the constant 
control over transportation of products from domestic 
elevators to ports becomes more and more urgent, since 
problems with rolling stock, lack of fuel, theft of products 
in railway transport, and constant issues regarding 
defense of the investor’s interests at the level of the 
authorities lead to the search for solutions for optimizing 
costs and applying alternative options allowing to 
compete with other market players.

In view of production activities, we also constantly 
analyze production costs and apply innovative 
mechanisms for providing the enterprise with raw 
materials. It’s about optimizing logistics, controlling 
product quality and similar activities. This is the most 
important and pressing issue for us, since our oilseed 
processing plant is located in Mariupol, near the ATO 
zone, and, accordingly, the raw material area of the 
enterprise has been significantly narrowed since the 
beginning of the military operations in the Donbass.

LDaily: In your opinion, what measures should the state 
take to attract investment and improve the country’s 
image in the world?

V. Osadchuk: I would like to emphasize that, first of 
all, the executive and legislative branches of power 
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LDaily: Яких кроків, на Ваш погляд, слід вжити дер-
жаві для залучення інвестицій та покращення іміджу 
країни у світі?  

В. Осадчук: Хочу зазначити, що першочергово слід 
поводитись таким чином, щоб у  виконавчої та зако-
нодавчої гілок влади слова не розходилися із спра-
вами. Якщо інвестор вклав чи планує вкласти кошти  
і ця інвестиція разом з її окупністю базується на  
поточному законодавстві, то змінювати правила гри 
після того, як інвестор закінчив проект і вже почав 
свою діяльність, є питанням неповаги, у першу чергу,  
до інвестора, а також створює негативний імідж для 
подальших інвестицій в Україну. 

Ми говоримо про розширення інвестицій. Сільське 
господарство є однією із ключових галузей у ВВП 
країни, і окрім землі потребує низку засобів та пред-
метів для його забезпечення. Відповідно до цього 
держава сьогодні має піклуватися про створення 
клімату для залучення інвестицій у суміжні галузі 
агропромислового комплексу, а саме: виробництво 
машин і тракторів, сільськогосподарської техніки, 
насіннєвого матеріалу,  ЗЗР (засоби захисту рос-
лин), логістики, зберігання, переробки тощо.

LDaily: Що, на Ваш погляд, відштовхує інвесторів від 
нашої країни, і що з цим робити? 

В. Осадчук:  Таких причин кілька. Перша і головна на 
сьогоднішній день — це анексія Криму та бойові дії на 
Сході країни. Ми, у свій час, інвестували у портовську 
логістику, коли всі ці дії тільки починалися. Але ми 
змогли довести у 2014 році інвестиційному комітету 
компанії, що зараз час інвестувати в Україну і подаль-
шої ескалації, яка може поширитится на південні регі-
они, не буде, оскільки саме на той час були вже запла-
новані вибори президента України і Верховної Ради. 

should match their behavior to their words. If an investor 
has already invested or plans to invest, and both the 
investment and the return on investment are based on 
the current legislation, the changing rules of the game 
after the investor has finished the project and has already 
started its activities, are not any longer a question 
of respect, first of all, to the investor, and — create a 
negative image for further investment in Ukraine.

We are talking about capital investment expenditure. 
Agriculture is one of the key industries in the country’s 
GDP and, apart from land, a number of means and items 
are required to support it. Thereunder, the state should 
already take care of creating a favorable climate to 
attract investment in sectors related to the agroindustrial 
complex, namely, the production of machinery and 
tractors, agricultural machinery, seeds, plant protection 
products, logistics, storage, processing and the like.

LDaily: In your opinion, what repels investors from our 
country and what should we do about it?

V. Osadchuk: There are several reasons for this. At 
present, the first and most important reason is the 
annexation of Crimea and military operations in the east 
of the country. We invested in port logistics, when this 
situation was just developing. But in 2014 we managed 
to prove to the company’s investment committee that it 
was the right time to invest in Ukraine, and there could 
not be a further escalation of the conflict to the southern 
regions, since at that exact time that the dates of the 
presidential elections and formation of the Verkhovna 
Rada of Ukraine had been already scheduled. 
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Якщо можновладці говорять, що 
Україна має піднятися на 40 пунктів 
у рейтингу doing business за 2017 рік, 
то вже сьогодні мають бути визна-
чені основні напрямки програми дій 
щодо відміни або ж прийняття нових 
нормативних актів, які дозволять ін-
вестору внести відповідні корективи 

у свою інвестиційну діяльність. 

If officials say that Ukraine should 
increase its position by 40 points in the 
doing business rating for the period of 
2017, then we should already define the 
main directions of the program of action 
towards the cancellation or adoption of 
new regulations, in order to allow the 
investor to make appropriate adjustments 
to his investment activities.

The second reason is that the judicial 
system must be transparent and open at 
all levels in order to protect the interests 
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LDaily: Що б Ви порадили інвесторові, який пригляда-
ється до України?   

В. Осадчук: Я б однозначно радив інвестувати в 
Україну. Тут ще є великий нерозкритий потенціал для 
інвестування у будь-яку галузь. Але перед вкладен-
ням коштів слід провести відповідну домашню ро-
боту: юридичний, податковий, земельний, технічний 
аналіз проекту та об’єкту, щоб у подальшому інвес-
тор міг не витрачати кошти та час, захищаючи свої 
вкладені кошти, так як кожен вкладений цент в еко-
номіку держави працює не тільки на інвестора, але й 
на суспульство та українську економіку. 

LDaily: А як щодо найближчих планів розвитку 
«COFCO Agri»?   

В. Осадчук: Перше, що ми маємо на меті, це пока-
зати акціонерам, що вкладені інвестиції працюють на 
повну потужність, а паралельно плануємо вивчати 
можливість подальших інвестицій в Україну. Зокре-
ма, на сьогодні нагальною є проблема логістики. Я 
поясню в чому справа на прикладі ланцюжка — то-
варовиробник, експортер і кінцевий покупець. Трей-
дер-експортер має правильно визначити потреби 
товаровиробників та продати товар кінцевому спожи-
вачеві, коли той проводить тендери. У більшості ви-
падків час продажу продукції товаровиробниками та 
купівля її кінцевими споживачами не співпадає, тому 
трейдер-експортер має прорахувати всю логістику 
наперед від товаровиробника до кінцевого спожива-
ча. І коли починаються хоча б незначні проблеми у 
логістиці, вся схема руйнується і компанія-експортер 
зазнає значних збитків.
 
Наразі ми найактивніше працюємо над логістичними 
процесами. Отже, якщо відповідати на ваше питання 
щодо планів, то першочерговим завданням для нас 
є оптимізація логістики залізничного та річкового 
транспорту.  Для нашої компанії це додаткові пере-
ваги для більш ефективного використання власних 
потужностей та потреб компанії. Справа в тому, що 
Миколаєвський морський порт має осадку меншу за 
можлиість завантажувати кораблі типу «панамакс», 
і вищу до повної місткості біля причалу, тому такі 
судна мають дозавантажуватись на рейді. А це ще 
додаткові витрати, які може компенсувати розвиток 
річкової логістики.

Текст: Жанна Гаращук
  

LDaily: What advice would you give to an investor who is 
looking to invest in Ukrainian business?

V. Osadchuk: I would definitely advise to invest in Ukraine. 
Every industry still has a great undiscovered investment 
potential. But before investing, the «homework» must be 
done: legal, tax, land, technical analysis of the project 
and the facility, so that in the future the investor would 
not spend money and time defending his investment, 
because not only the investor benefits from each cent 
invested in the economy of the state, but also the society 
and the Ukrainian economy as a whole.

LDail: And what about the immediate COFCO Agri 
development plans?

V. Osadchuk: The first thing we want to implement is 
to show the shareholders that the investments are 
working at full capacity, and we also plan to study the 
possibility of further investment in Ukraine. In particular, 
the issue of logistics is the most urgent at present. I will 
explain the case with the example of the chain — the 
commodity producer, the exporter and the final buyer. 
The trader-exporter must properly determine the needs 
of the commodity producers and sell the product to the 
end user when he holds tenders. In most cases, the 
period of the product sales by producers and the period 
of the product receipt by end-users do not coincide, 
therefore, the trader-exporter must calculate in advance 
all the logistics: from the commodity producer to the final 
consumer. So, when there are even minor issues related 
to the logistics, the whole scheme collapses, and the 
exporting company sees significant losses.

At present, we are actively working on improvement of 
the logistics. So, answering your question about the 
development plans, I would say that optimizing the 
logistics of rail and river transport is the priority for us. 
As for our company, these are the additional advantages 
for more efficient use of own capacities and satisfaction 
of the company’s needs. The fact is that the Mykolaiv 
seaport has a draft less than the ability to load Panamax 
type ships, and up to full capacity at the berth, therefore 
such vessels should be loaded on the roadstead. And 
these are still the additional costs that can compensate 
for the river logistics development.

 
 
 
 

Text: Zhanna Garashchuk
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Друга причина:

Також, має бути чітка позиція Уряду відповідно до 
планів розвитку країни та наповнення бюджетів всіх 
рівнів. Уряд має публічно звітувати про виконану 
роботу і інформувати, що не було виконано із 
запланованого і чому. Сьогодні ж кожен самостійно 
вирішує свої нагальні проблеми, а деякі міністерства 
та відомства зайняли позицію популізму і бояться 
приймати будь-які рішення.

LDaily: Як українські аграрні компанії конкурують з 
зарубіжними? Як, на Вашу думку, таке суперництво 
впливає на формування бізнес-клімату в країні? 

В. Осадчук:  І українські, і зарубіжні компанії ство-
рюють ліквідність на ринку. Основна розбіжність між 
українською та зарубіжною компанією — це кількість 
капіталу та його вартість. Однозначно, для іноземної — 
вартість капіталу є дешевшою і доступ до ринків збуту 
ширший, враховуючи присутність офісів по світу.

З урахуванням уього цього українській компанії треба 
докладати більше зусиль, щоб отримати гідну репу-
тацію та доступ до ринків. З іншого боку, українські 
компанії більше ризикують, поставляючи продукцію 
до регіонів, куди міжнародний трейдер не постача-
тиме продукцію через певні міжнародні обмеження. 
І цей ризик компенсується вищою маржінальністю 
ринку для української компанії. 

LDaily: Зараз багато говорять про те, що 2016 рік був 
вдалим для розвитку українського агросектору. Чи 
погоджуєтесь Ви із цією думкою?  

В. Осадчук: Щодо деяких аспектів погоджуюсь. Рік 
був вдалий з точки зору валового виробництва про-
дукції. Але, коли виробляється багато, то ціна не завж-
ди відповідає бажанню, тому товаровиробник, мож-
ливо, недоотримав очікуваних прибутків, але і в мінус 
не спрацював. Скоріш за все, більше проблем було із 
тим, як зберегти та транспортувати вирощену продук-
цію, оскільки зазначені вище проблеми з логістикою 
додали багато клопоту та збитків для кожного з нас.

Moreover, there should be a clear position of the 
government regarding development of the country as 
a whole and all budgets. The government shall report 
publicly on the work done and inform people about any 
plans. Today, people solve their most pressing problems 
on their own, while some ministries and government 
departments have already taken a populist position and 
are now afraid to make any decisions.

LDaily: How do Ukrainian agricultural companies manage 
to compete with the foreign ones? In your opinion, in 
what way does this competition affect creation of the 
business climate in the country?

V. Osadchuk: Both Ukrainian and foreign companies 
create liquidity in the market. The main difference 
between a Ukrainian and a foreign company is the 
amount of capital and its value. Unequivocally, given the 
presence of the company’s regional offices all around 
the world, the capital cost is cheaper and access to the 
markets is greater for a foreign enterprise.

At the same time, any Ukrainian company needs to do 
more to get a decent reputation and access the market. 
On the other hand, Ukrainian companies are more 
at risk when supplying products to regions where an 
international trader cannot deliver products due to certain 
international restrictions. And this risk is balanced out by 
the high margin status of the market for the Ukrainian 
company.

LDaily: Nowadays, people often mention that the year 
of 2016 was rather successful for the development of 
the Ukrainian agricultural sector. Do you agree with 
this opinion?

V. Osadchuk: I agree to some extent. That year was 
successful in terms of gross production. But when we 
produce a lot, the price does not always match the 
desired one, so the commodity producer may not always 
receive the expected profit, but at least, he does not lose. 
Apparently, there were more difficulties regarding storage 
and transportation of the cultivated products, because 
the abovementioned issues with logistics added a lot of 
troubles and losses for each of us.
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з метою захисту інтересів всіх  
учасників ринку повинна працювати 
прозоро і відкрито судова система всіх 
рівнів, де суддя — незалежний експерт 
і приймає рішення відповідно до наданої 
сторонами доказової бази та інформації. 

of all market participants, ensuring that 
the judge is an independent expert and 
makes decisions in accordance with the 
evidence and any relevant information 
provided by the parties.
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Ukrainian business is not waiting  
for the state aid anymore 

John Shmorgun, the president of AgroGeneration told 
LDaily about decisions agricultural sector expects from 
Ukrainian authorities.

Український бізнес  
на державу вже не чекає 

Яких рішень чекає агросектор від української влади, 
LDaily розповів Джон Шморгун, президент компанії 
«AgroGeneration».

The president of AgroGeneration John Shmorgun is 
a versatile person. He loves to sing in a choir as the 
call of the soul, to swim and do yoga. But his greatest 
passion is meeting with students of Ukrainian agricultural 
universities. He motivates students to work on a specialty 
because it’s our future. And this man with a big heart 
is the president of AgroGeneration, the leader in the 
agricultural market of Ukraine.

During the conversation John admitted that his biggest 
dream  is to spend at least one weekend at home, without 
haste. However, he has no such possibility. The goal 
is to prove that Ukrainian agricultural business is very 
promising for investments and become a company that 
is working on a strategy Lean Six Sigma, where every 
manager is a professional in his or her  field. In particular, 
John Shmorgun told how he works with the competitors 
and why foreign IT technologies in agribusiness are 
unpopular in Ukraine. 

LDaily: Mr. Shmorgun, the company AgroGeneration 
on agricultural market of Ukraine started its activity on 
agricultural market of Ukraine in 2007. Have you ever 
thought over 10 years of fruitful work that the agricultural 
sector wasted?

J. Shmorgun: Summing up 2016, I can assure you that 
even times of crisis did not stop the development of the 
agricultural sector of Ukraine. You probably have heard 
that last year was a breakthrough for farmers. And this 
is true: productivity increased, the economy began to 
work more effectively and quickly learned agricultural 
companies to grow their products. All agricultural 
holdings are trying to control the embezzlement of funds 
to obtain higher performance.

LDaily: Could you explain us, please, what affected 

Президент компанії «AgroGeneration» Джон Шмор- 
гун — людина різностороння. Він обожнює співати у 
церковному хорі просто так, за покликом душі, плава-
ти, займатися йогою. А найбільша його захопленість –  
зустрічі зі студентами українських аграрних ВНЗ, 
яких він мотивує працювати за фахом: це ж наше з 
вами майбутнє. І ця людина з великим серцем є пре-
зидентом компанії «AgroGeneration», провідним опе-
ратором агроринку України.

Під час бесіди Джон зізнався, що найбільша його  
мрія – це провести хоча б одні вихідні вдома, нікуди не 
поспішаючи. Щоправда, в нього поки що немає такої 
можливості. На меті – довести, що український аграр-
ний бізнес є дуже перспективним для інвестицій, а та-
кож стати компанією, яка працює за стратегією «Lean 
Six Sigma», де кожний менеджер є професіоналом у 
своїй галузі. Зокрема, Джон Шморгун розповів, як 
працює з конкурентами  «AgroGeneration», та  чому в 
Україні непопулярні іноземні ІТ-технології в агробізнесі.

LDaily: Пане Шморгун, на аграрному ринку України 
компанія «AgroGeneration» розпочала свою діяльність 
в 2007 році. За 10 років плідної праці у вас не вини-
кали думки, що сільськогосподарський сектор непер-
спективний?

Д. Шморгун: Підводячи підсумки 2016 року, я можу 
запевнити, що навіть кризові часи не зупинили роз-
виток аграрного сектору України. Ви, напевно, нео-
дноразово чули, що минулий рік був проривним для 
аграріїв. І це дійсно так:  збільшилась врожайність, 
господарства почали ефективніше працювати, а 
агрокомпанії навчилися оперативно вирощувати 
свою продукцію. Усі агрохолдинги намагаються кон-
тролювати розтрату коштів задля отримання більшої 
продуктивності.
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other. This is important in our business. Of course, we 
have some negativity, because as parallel there is also 
unfair competition in the country, which aims to take 
away someone’s business, resell and earn more on it. 
These competitors poured negatively on the reputation 
of the whole country and we are struggling with it as well. 
But business is always unpredictable.

LDaily: Can you assure that the country is already 
showing signs of business culture?

J. Shmorgun: Absolutely. Business does not wait for 
help from the state. Fair companies just do their business 
and maintain its reputation. This is the most important 
thing for us. The company must be respected on market 
to catch investors who will not be afraid to invest in the 
company. Therefore, all major agricultural holdings tend 
not to lose respect. Their development depends on this.

In general, every public company must comply with rules 
on the legal field. If a businessman follow them, there 
is no problem and it has a positive effect on business 
development. That is how it works in the Western world. 
For example, in the US everybody knows clearly what 
is prohibited by law. In Ukraine the situation is the 
opposite: everyone knows only what is allowed. This 
trend is particularly noticeable in business relations with 
Ukrainian business partners.

LDaily: Is your company stepping up to date? Do you 
introduce modern and innovative IT technology, keep 
track of this?

J. Shmorgun: Now all agricultural companies are 
beginning to use IT technology. AgroGeneration is also 
not far behind. In addition, we are developing our own 
technologies exclusively for our needs. For example, we 
haven’t bought the geographic information system (GIS), 
which we use, but developed our own one. It brings 
together all of our systems and provides information on 
each field. We have some offers with IT-services even 
from the US and Europe. Unfortunately, their system 
does not meet our needs because of a lack of technical 
capacity for us. The process in the Ukrainian agriculture 
requires us to know all details of our land. Therefore, 
foreign technology does not always suit us in the work, 
whether it is new or not.

Text: Maryna Shashkova, Zhanna Garashchuk

ми повинні поважати одне одного. Це важливий мо-
мент в нашому бізнесі.

Звичайно, без негативу не обходиться: паралельно в 
країні розвивається і нечесна конкуренція, яка має на 
меті відібрати чийсь бізнес, перепродати та заробити 
ще на цьому. Такі конкуренти негативно вливають на 
репутацію країни вцілому – ми боремося з такими. Ми 
доносимо до селян, що співпрацюючи з ними, вони 
ризикують нічого не отримати. Хоча, такі ділові сто-
сунки завжди  непередбачувані.

LDaily: Ви можете запевнити, що в країні вже спосте-
рігаються прояви культури бізнесу?

Д. Шморгун: Абсолютно. Бізнес на державу не че-
кає. Чесні компанії займаються своїм бізнесом, і під-
тримують свою репутацію. Тому що це найголовніше 
для нас. Для того, щоб інвестори не боялися вкладати 
кошти в розвиток компанії, її мають поважати на рин-
ку. Тому всі серйозні агрохолдинги намагаються не 
втратити цей respect. Від цього залежить їх розвиток.

Взагалі кожна публічна компанія повинна дотримува-
тися правил гри щодо правового поля. Якщо бізнес-
мен виконує їх, то проблем не виникає і це позитивно 
впливає на розвиток бізнесу. Так живе західний світ. 
Наприклад, в США всі чітко знають, що забороняє 
закон. А в Україні навпаки: всі знають лише, що доз-
волено. Така тенденція особливо помітна у ділових 
стосунках з українськими бізнес-партнерами.

LDaily: Ваша компанія крокує в ногу з часом? Ви 
впроваджуєте сучасні та новітні ІТ-технології, стежите 
за цим?

Д. Шморгун: Зараз усі  аграрні компанії починають 
використовувати ІТ-технології. «AgroGeneration» та-
кож не відстає. Окрім того, ми їх самостійно розро-
бляємо виключно під наші потреби. Наприклад, гео-
інформаційну систему (ГІС), якою ми користуємося, 
ми не купували, а створили власну. Вона об’єднує 
всі наші системи та дає інформацію про кожне поле. 
Свої ІТ-послуги нам пропонували навіть із США та 
Європи. Але, на жаль, їхні системи не задовольняють 
наших потреб через недостатню технічну потужність 
для нас. Процес у сільському господарстві України 
вимагає від нас знань усіх деталей про свої землі. 
Тому іноземні технології не завжди влаштовують нас 
в роботі, незалежно від того, новітні вони чи ні.

Текст: Марина Шашкова, Жанна Гаращук
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the change already accepted standards of agricultural 
companies?

J. Shmorgun: We were waiting for support from the 
state for a long time. Unfortunately, the government 
does not help our industry. Perhaps it is not clear how 
important the agricultural sector is for the state and that 
the agricultural market is a strategic business for the 
country.They look at agricultural sector only as a source 
of income, but we did not get the help we needed. And I 
hope that with time things will change.

LDaily: What immediate steps do you recommend to the 
government to establish relations with agribusiness?

J. Shmorgun: At first, I would advise state institutions to 
review the necessity of laws concerning state regulation 
of production and export of agricultural enterprises. 
Because they create the basis of corruption in the 
country. Secondly,

They will know that at any moment they can sell the 
land or give it long-term lease. And agriholdings want to 
be sure that in the case of lifting the moratorium they 
will remain entitled to handling public lands. While in 
the respective laws this option is not provided in the 
respective laws.

Of course, we are trying to lobby for our interests, to 
explain to the authorities what they do wrong. Sometimes 
they listen to us but sometimes not. As a businessman, 
I am glad that UkraineInvest — a special department of 
the Cabinet of Ministers, which encourages investment 
in Ukraine, started working in the country. This means 
government knows what to do for business. The only 
question is whether we get the expected results.

LDaily: Do the agricultural companies support each 
other taking into account the lack of public promotion of 
agribusiness in the country? In particular, what kind of 
relationship does AgroGeneration have with competitors?

J. Shmorgun: In Ukraine, as in other countries, there is 
fair and unfair competition. We support only fair one, so 
we collaborate only with decent competitors. Our lands 
are often located close by, so we have to respect each 

LDaily: Поясніть, будь ласка, що вплинуло на зміну 
вже прийнятих стандартів роботи агрокомпаній?

Д. Шморгун: Ми довгий час вже чекаємо підтримки зі 
сторони держави. На жаль, влада не допомагає нашій 
галузі. Напевно, вона ще не зрозуміла, наскільки важ-
ливий для держави агросектор і що сільськогоспо-
дарський ринок — стратегічний бізнес для країни. В 
нас бачать виключно джерело прибутків, але необхід-
ної допомоги ми не отримуємо. Та я сподіваюся, що з 
часом все зміниться.

LDaily: Які негайні кроки ви би порадили зробити вла-
ді для налагодження стосунків з агробізнесом?

Д. Шморгун: По-перше, я би радив державним струк-
турам переглянути необхідність законів України, які 
стосуються державного регулювання виробництва, 
експорту агропідприємств. Тому що саме вони ство-
рюють атмосферу для корупції в країні. По-друге, 

Вони знатимуть, що в будь-який момент зможуть або 
продати землю, або віддати її в довгострокову орен-
ду. А ми, агрохолдинги, хочемо бути впевнені, що у 
випадку зняття мораторію в нас залишиться право на 
обробку державних земель. Поки що у відповідних 
законопроектах цей пункт не передбачений.

Звісно, ми намагаємось лобіювати свої інтереси, по-
яснювати представникам влади, що вони роблять не 
так. Інколи нас слухають, інколи — ні. Як бізнесмен, 
я радий, що в Україні запрацював «UkraineІnvest» –  
спеціальний відділ при Кабінеті Міністрів, який заохо-
чує інвестиції в Україну. Це означає, влада розуміє, 
що необхідно робити для бізнесу. Питання лише в 
тому, чи отримаємо ми очікуваний результат.

LDaily: Враховуючи відсутність державного сприяння 
розвитку агробізнесу в країні, чи підтримують одне 
одного аграрні компанії? Зокрема, які відносини у 
«AgroGeneration» із конкурентами?

Д. Шморгун: В Україні, як і в інших країнах, є чес-
на і нечесна конкуренція. Ми підтримуємо виключно 
чесну, тому співпрацюємо лише з порядними конку-
рентами. Наші землі часто розташовані поряд, тому 

Джон Шморгун  |  АГРАРНА УКРАЇНА AGRARIAN UKRAINE  |  John Shmorgun

сільське господарство вже давно чекає, 
коли представники влади скасують мора-
торій на продаж землі. Це надасть біль-
шої впевненості селянам та пайовикам.

agriculture sector has long been waiting 
for the authorities cancel the moratorium 
on land sales. This will provide greater 
certainty to farmers and land owners. 
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The business community of Ukraine has 
two fundamental problems: the level of 
trust and short-term planning

Interview with Ihor Chervak, Head of the Ukrainian 
office of Scandinavian food concern Lantmannen Axa, 
about the problems of modern Ukrainian business and 
expectations from 2017.

Бізнес-спільнота України має дві 
фундаментальні проблеми – ступінь 
довіри і короткий термін планування

Інтерв’ю директора українського представництва 
скандинавського харчового концерну «Lantmannen 
Axa» Ігоря Червака про проблеми сучасного україн-
ського бізнесу та сподівання на 2017 рік.

Even-tempered and orderly, although demanding and 
resolute, focused exclusively on the development, even 
when makes mistakes. After a talk with such manager, 
it surely seems that it is one of the best companies. 
Deep analytical thinking of Ihor Chervak, Head of the 
Ukrainian office of Scandinavian company Lantmannen 
Axa, the ability to make wider and deeper evaluations 
and anticipations than we used to see by many Ukrainian 
managers. The set of all these traits is the reason of Ihor 
Chervak’s integrity, cohesion of his team and company’s 
development, which has not slowed for a moment.

LDaily:  Ihor, you have been heading the Ukrainian office 
of Lantmannen since 2000. Much has changed in the 
country over these years. Could you describe the present 
business potential of our state?

I. Chervak: First of all, I’d like to describe the potential 
of Ukraine as growing. I will clarify by the example of 
our company: the main company, located in Sweden, 
has opened its office in our country as early as 2000. 
Back then, Ukraine was seen as the cornerstone of the 
company’s Eastern European strategy. Unfortunately, 
this strategy has not been fully implemented due to 
notorious political and economic calamities. However, 
the company did not leave the market; and the 

Спокійний і організований, хоча вимогливий і, дещо, 
можливо, категоричний, однак націлений тільки на 
розвиток, навіть коли помиляється. Після розмови 
з таким керівником не полишає думка, що це одна з 
кращих компаній. Глибоке аналітичне мислення Ігоря 
Червака, генерального директора скандинавського 
представництва в Україні «Lantmannen Axa», вміння 
бачити, оцінювати і прогнозувати ширше і глибше, ніж 
ми звикли бачити у багатьох українських керівників. 
Набір усіх цих рис пояснює згуртованість самого Іго-
ря Червака, його команди і розвиток компанії, який не 
гальмується ні на хвилину.

LDaily: Ігоре Івановичу, ви очолюєте представництво 
компанії «Lantmannen Axa» в Україні з 2000 року. За 
ці роки в країні багато чого змінилося. Охарактери- 
зуйте, будь-ласка, сьогоднішній бізнес-потенціал  
нашої держави?   

І. Червак:  Перш за все, потенціал України зроста-
ючий. Хочу навести приклад нашої компанії: головна  
компанія, розташована у Швеції, відкрила своє 
представництво в нашій країні ще 2000 року. І 
тоді вони розгляди Україну як майбутній наріжний  
камінь їхньої східноєвропейської стратегії. На жаль, 
ця стратегія повною мірою не реалізувалася через 

Photo: Ryna Noir 
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без підписаних контрактів, завірених 
у кількох нотаріусів, без довготри-
валого узгодження з тобою ніхто 
співпрацювати не буде, а говорити 
про усну домовленість немає сенсу, 
хоча у Цивільному кодексі України 

таке поняття затверджено.    

диктувати свої умови постачальникам, виробникам, 
що негативно впливає на бізнес-відносини в Україні.

LDaily: Ігоре, як «Lantmannen Axa» захищає власні  
активи?

І. Червак: Наша корпорація має страхову угоду зі 
Світовим банком, тобто, ми застраховані на випа-
док якихось протиправних дій чи політичних форс- 
мажорів. І у разі виникнення такої ситуації, Світовий 
банк зобов’язаний буде виплатити компенсацію на-
шим власникам. До речі, така форма захисту досить 
популярна серед представництв іноземних компаній 
в Україні.

LDaily: Будучи українським бізнесменом, скажіть 
будь-ласка, чи вкорінюється в Україні поняття куль-
тура бізнесу?

І. Червак:  Перш ніж відповісти на це запитання, 
хочу про дещо розповісти. В Україні, з моєї точки 
зору, є дві фундаментальні проблеми. Перша – це 
дуже низький ступінь довіри в суспільстві. У нас 
вважається, що довіру людина повинна заслужити. 
І так люди перевіряються не лише серед звичай-
них знайомих, але і серед бізнесменів, що, скажу 
вам відверто, дуже шкодить швидкому налагоджен-
ню відносин.  Тим часом, у більшості європейських 
країн, а також у США, ситуація прямо протилежна –  
там прийнято довіряти одразу: для того, щоб втрати-
ти довіру, потрібно дійсно зробити щось протиправ-
не. Тому європейські та американські бізнесмени  
не бояться укладати усні домовленості. До речі, у 
США таку угоду можуть використовувати у суді, 
якщо між партнерами виникли суперечки. Голов-
не, щоб були свідки цієї домовленості. В україн-
ській ж бізнес-сфері спостерігається протилежне –

Друга проблема культури українського бізнесу – 
дуже короткий термін планування. Зі свого досвіду 
можу запевнити, більшість наших бізнесменів і навіть  

I. Chervak: Our corporation has insurance agreement 
with the World Bank, that is, we are insured against 
any illegal actions or political force majeure. And in the 
event of such a situation, the World Bank will be obliged 
to pay compensation to company’s owners. By the 
way, this form of protection is quite popular among the 
representative offices of foreign companies in Ukraine.

LDaily: As Ukrainian businessman, could you tell whether 
there exists the concept of business culture in Ukraine? 

I. Chervak:  Before answering this question, I want to tell 
you something. In Ukraine, in my opinion, there are two 
fundamental problems. A very low level of trust among 
people is the first one. We believe that people’s trust 
should be earned. Therefore, not only some ordinary 
acquaintances, but also businessmen are tested, and 
frankly speaking, this is very harmful to the establishment 
of relations. Meanwhile, in most European countries as 
well as in the US, the situation is just the opposite; there 
it is customary to trust from the very beginning, and to 
lose trust one has to do something unlawful. Therefore, 
the European and American businessmen are not afraid 
to enter into verbal agreements. Incidentally, in the US 
such an agreement may be used in court if disputes 
arose between the partners. The main thing is that there 
should be witnesses to the agreement. The opposite is 
observed in the Ukrainian business field –

A short-term planning is the second problem of the 
Ukrainian business culture. From my experience, I can 
assure you that most of our businessmen and even state 
government approve only short-term plans. No one 
usually thinks what is to happen in five years, even what 
will be a year later. The maximum planning horizon for the 
Ukrainian business is three months in the best case and 
a week in the worst one. Therefore, the system of sales in 
Ukraine often is not based upon fair sales, but on touting. 
The purpose of this is to sell as soon as possible, and 
then start a new business in the same way.

without signed contracts certified 
by several notaries and a long-time 
negotiation process no one will cooperate 
with you, and it’s no use talking about the 
verbal agreement, though such a concept 
is approved in the Civil Code of Ukraine.

політичні та економічні  катаклізми, про які ми всі зна-
ємо. Однак, компанія не пішла з ринку і корпорація 
продовжує спостерігати за розвитком подій в Україні. 
І хочу вам сказати, що наш head офіс сподівається на 
те, що в Україні варто розвиватися, через що немає 
планів залишати цей ринок.

LDaily:  З якими показниками компанія закінчила 
2016 рік? Чи була досягнута мета, поставлена на  
початку року?

І. Червак:  У цілому наші показники розвитку цього 
року непогані, хоча це трохи дивно звучить в  укра-
їнських реаліях. Ми у значній мірі виконали свій план 
з обсягів продажу, правда, рентабельність бізнесу  
цього року  трохи менша, ніж минулого. На такий  
результат вплинули і нестабільна вартість сировини,  
і весь час зростаючі ціни на енергоносії, газ тощо.

LDaily: Чи можна припустити, що через це Ви збіль-
шили обсяги експорту продукції?

І. Червак:  Ні, ми не збільшили експорт продукції. 
Хоча у 2013 році показники експорту та продажу в 
нас були рівні, 50 на 50. З цих 50 % експорту – 35 % 
поставлялося до Російської Федерації, однак, через 
відомі нам усім політичні події ми скоротили експорт 
до цієї країни. Наразі 70 % продукції продаємо в Укра-
їні і лише 30 % експортуємо. Звичайно, хотілось би 
розширювати ринки збуту за кордоном, бо сьогодні 
потенціал для розвитку компанії в Україні обмежений.

У загальному ж рахунку «Lantmannen Axa» поставляє 
свою продукцію до Закавказзя, Вірменії, Азербай-
джану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, 
Ізраїлю. Щодо європейських країн нашими партнера-
ми є – Латвія, Литва, Естонія, Данія, Румунія.

LDaily: Як, з Вашого особистого досвіду, трансфор-
мувалися проблеми бізнесу за 10 років?

І. Червак: У першу чергу, в Україні змінився масив 
роздрібної торгівлі. У 2000 році основний обсяг  про-
дажів наших продуктів харчування здійснювався 
на відкритих оптових ринках, які давали 80 % об-
сягів продажу. Зараз цей показник дорівнює нулю. 
Оптові ринки витіснили мережеві супермаркети, які 
стали зручнішими для покупців, хоча, з точки зору  
бізнесу, у виробників виникають проблеми у вирішенні  
питань з  мережами супермаркетів: вони намагаються 

corporation continues monitoring the developments in 
Ukraine. And I want to tell you that our head office hopes 
that it the business in Ukraine is worth developing, 
therefore, doesn’t plan to leave Ukrainian market.

LDaily:  What financial showings has the company as 
of the end of 2016? Have you achieved the targeted 
indices?

I. Chervak: In general, we have good development 
showings this year, although it sounds a bit strange 
against Ukrainian realities. We have mostly completed 
our plan in terms of sales; however, the profitability this 
year is slightly lower than in the previous one. This is due 
to both unstable raw material cost and constantly rising 
energy prices of energy sources, gas etc.

LDaily: Have you increased the exports volumes due 
to this?

I. Chervak:  No, we haven’t increased exports. Although, 
in 2013 export and sales indices were equal, i.e. 50 /50. 
35 % were exported to the Russian Federation, but due 
to notorious events, the exports to this country were 
reduced. Now 70 % of the products we sell in Ukraine, 
and only 30 % is exported. Of course, we would like to 
expand overseas markets, because today the company’s 
development potential in Ukraine is limited.

In general, the South Caucasus, Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Israel, 
and such European countries as Latvia, Lithuania, 
Estonia, Denmark, and Romania are among importers of 
Lantmannen Axa. 

LDaily: From your personal experience, how have 
business problems been transformed for 10 years?

I. Chervak: First, the retail trade in Ukraine has been 
changed. In 2000, the main volumes of our food sales 
were realized on the open wholesale markets, that is 
80% of sales. Now, this figure equals zero. Wholesale 
markets were superseded by supermarket chains, which 
are more convenient for consumers, though, from the 
business point of view, manufacturers have problems 
in dealing with supermarket chains: these are trying to 
dictate their terms to suppliers and manufacturers that 
has a negative effect on business relations in Ukraine.

LDaily:  Ihor, how does Lantmannen protect its assets?
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У нашій компанії вже два роки працює така ініціатива: 
ми пропонуємо нашим працівникам подавати власні 
пропозиції щомісяця з покращення їхньої роботи або 
роботи корпорації уцілому. Кожен раз ми отримуємо 
близько 100 пропозицій. Вивчаємо ці звернення, оби-
раємо три найкращих, автори яких нагороджуються, 
отримують премію, а також зірку на «Алеї слави» на 
заводі. Хочу сказати, що така практика допомагає не 
лише зробити колектив дружнішим, але й  дозволяє 
працівникам відчути себе частиною процесу і відчути,  
що його думка важлива для керівництва, до неї не 
просто прислуховуються, а ще й беруть до уваги.

LDaily: Яка галузь в Україні, на вашу особисту 
думку, є найбільш перспективною, куди б Ви по-
радили іноземним інвесторам вкладати кошти? У 
якій країні світу ви особисто хотіли би заснувати 
власну компанію?

І. Червак:  На жаль, зараз Україна не те місце, куди 
потрібно інвестувати, незважаючи на постійні заяви 
про перспективи агропромисловості чи ІТ-бізнесу. Це 
моє особисте переконання. Причому, ми, українці, 
можемо просто продавати дешеві ресурси за кордон.

LDaily: Чого ви очікуєте від 2017 року?

І. Червак:  Я оптиміст і прагну ним залишатися, хоча 
завжди готуюсь до найгіршого сценарію. Плани на 
наступний рік досить прості – втримати вже напра-
цьовані позиції. Хоча цілі маємо високі – вирости ще 
більше і рухатися тільки вперед.

Текст: Марина Шашкова 

process and feel that their opinion is important and 
taken into the account.

LDaily: What industry in Ukraine is, in your opinion, the 
most promising one? What sector would you advise the 
foreigners to invest in? What country would you like to 
establish your own company in?

I. Chervak: Unfortunately, Ukraine is not the place you 
want to invest into, despite frequent statements on the 
prospects of agricultural industry or IT-business. This is 
my personal opinion. And we, Ukrainians, can just sell 
cheap resources abroad.

As for me, I would advise to set up in Ukraine businesses 
giving the possibility to create product value with a very 
high labor productivity what no one does now, and for this 
we have professional staff and opportunities, but there is 
no strategy, and this badly affects the development of 
large-scale business processes.

LDaily:  What do you expect from 2017?

I. Chervak:  I am an optimist and want to remain 
optimistic, but I’m always prepared for the worst 
scenario. Plans for the next year are quite simple, to 
held current positions. Although, the goals are great – 
to rise further and move forward.

Text: Maryna Shashkova

I would, for example, advise to create 
businesses in Ukraine, where labor 
productivity is very high, and where you can 
create product value, which at the moment 
no one is doing, and to do that we have the 
professional staff, and the possibilities, but 
there is no strategy that has an extremely 
negative effect on the development of 
large-scale business processes.Я б, наприклад, радив  створювати  

бізнеси  в Україні,  де продуктивність 
праці дуже висока і де можна створити 
цінність продукту, чого на даний 
момент ніхто не робить, а для цього в 
нас є і професійні кадри, і можливості, 
але немає стратегії, що дуже негативно 
впливає на розвиток масштабних 

бізнес-процесів.

державні органи влади узгоджують лише коротко-
термінові плани. Ніхто зазвичай не замислюється  
про те, що буде через п’ять років, навіть про те що  
буде через один рік. Максимальний горизонт пла-
нування для українських бізнесменів, у кращому 
випадку, –  це три місяці, а в гіршому – тиждень. 
Тому система продажів в Україні найчастіше побу-
дована не на чесній продажі, а, як-то кажуть, на 
«втюхуванні». Мета така – якнайшвидше продати, 
а пізніше почати новий бізнес за тією ж схемою.

LDaily: Яка тоді стратегія вашої компанії, теж корот-
кострокова?

І. Червак:  Ми маємо кілька рівнів планування. Кож-
ні три роки у березні ми узгоджуємо стратегічний 
план компанії на 3 роки, коригуючи два з них, що  
залишаються. Після того ми узгоджуємо більш де-
талізований план, розробляємо квартальний план 
на 90 днів, де ставимо конкретні цілі. Для його реа-
лізації ми узгоджуємо щомісячні плани, які завжди 
намагаємося витримувати.

LDaily: Чи аналізуєте ви помилки?

І. Червак: Чесно зізнаюся, що не так часто. Якщо 
людина професіонал, як правило, вона знає про свої 
помилки. І, насправді, для багатьох досвідчених під-
приємців найгірше покарання — це сором за допу-
щені помилки, тому я не вважаю за потрібне їх ана-
лізувати. Помилятися — це нормально. Наприклад, в 
цьому році ми запровадили 35 артикулів, 5 з яких ми 
закриємо. Так, це помилка, витрачені гроші, час, але 
треба розуміти, що це нормальний процес для будь-
якої компанії, яка працює і розвивається.

LDaily: Ви, як керівник, доступні для підлеглих?

І. Червак:  Я не вважаю це перевагою і рисою пра-
вильного управління. В нас є багато процедур і вну-
трішніх ланок, спроектованих на вирішування про-
блем, перш ніж про них дізнаюсь я. Якщо вже якесь 
незакрите питання дійшло до мене, це означає, що на 
якійсь дільниці щось не спрацювало і хтось, хто мав 
цю задачу вирішити, не досить сумлінно її виконав. Я 
завжди дотримувався і дотримуюсь думки, що рішен-
ня про усунення проблем має прийматися на низько-
му рівні тими людьми, на яких це найбільше впливає.

LDaily: So what about your company strategy? Is it 
short-term as well? 

I. Chervak: We have several levels of planning. Every 
three years, in March, we approve the company’s 
strategic plan for 3 years, adjusting the remaining two. 
After that, we approve a more detailed plan, elaborate 
quarterly 90-day plans setting out more specific goals. 
For its implementation, we approve monthly plans 
we’re trying to stick to. 

LDaily:  Do you analyze own mistakes? 

I. Chervak:  Frankly, not very often. IIf we speak about 
professionals, as a rule, they are aware of their mistakes. 
In fact, for many experienced entrepreneurs a shame for 
mistakes is the worst punishment, so I do not consider 
it necessary to analyze them. Errare humanum est. For 
example, this year we have introduced 35 articles, five  
of which we going to shut down. Yes, it was a mistake, 
the money and the time are spent, but we must 
understand this is a normal process for any company 
that operates and develops.

LDaily: Are you available as a head to subordinates?

I. Chervak:  I do not consider it to be an advantage 
and an indicator of good management. We have many 
procedures and internal units aimed at addressing 
problems before I get to know about them. If any unsolved 
issue reaches me, it means that on some level something 
didn’t worked out and those who were supposed to solve 
this problem did this work unconscionably. 

I have always adhered to the opinion that decisions on 
the elimination of problems should be taken at lower 
levels, that is by the people the most affected by them.

In our company, there has been already for two years 
the following initiative: we offer our employees to 
submit their monthly proposals concerning improving 
their work or the company’s operation in general. 
Every time we receive about 100 proposals. We read 
these, select three the best ones, whose authors are 
awarded and given the bonuses as well as a star on 
the “Walk of Fame” at the factory. I want to say this 
practice not only helps to make staff friendly but also 
allows employees to feel themselves a part of the 
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Якщо і є галузь, у якій Україну об’єктивно можна 
прирівняти до лідерів світових рейтингів, то це —  
агросектор. За даними «Food» and «Agriculture 
Organization» Україна посідає третє місце у світі за 
відсотком орних земель по відношенню до загальної 
площі країни. А за даними «National Master» (порталу 
глобальних статистичних даних) — 4-е місце за від-
сотком орних земель на душу населення.

АПК у 2016 та тенденції 2017
 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України повідомляє, що індекс обсягів сільсько-
господарського виробництва у 2016 порівняно з 
попереднім роком, становив 106,1 % (109,8 % — у 
сільськогосподарських підприємствах та 101,5 % —  
у господарствах населення). Збільшення обсягів ви-
робництва відбулось у 22 регіонах України. По відно-
шенню до попереднього року збільшилось збиран-
ня врожаю таких сільськогосподарських культур, 
як гречка, ячмінь, кукурудза, зернобобові, буряк, 
соняшник, соя, картопля, овочеві культури. Тим не 
менш, зафіксовано зниження збирання врожаю 
пшениці, плодово-ягідних. Підвищилась продуктив-
ність виробництва продукції тваринництва у сіль-
госппідприємствах. 

Але, не дивлячись на те, що за останні кілька років по-
ступово збільшується приріст худоби на вирощуван-
ні та об’єми виробництва молока, у довгостроковій  

Agricultural business  
in Ukraine: realities  
and trends

Як живе та чим дихає 
аграрний бізнес 
України 

If there is a sector in which Ukraine is objectively 
comparable to the leaders of the world rankings, it is 
agriculture. According to the Food and Agriculture 
Organization, Ukraine ranks third in the world by 
percentage of cropland against the total county’s 
area. And according to the National Master (global 
statistics portal), Ukraine occupies the 4th place by the 
percentage of cropland per capita.

Agricultural sector in 2016 and 
trends of 2017 
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine reported 
that the index of agricultural production in 2016 compared 
to the previous year was 106.1 % (109.8 % – at the 
agricultural enterprises and 101.5 % – at households). 
The increase in production was observed in 22 regions 
of Ukraine. Compared to the previous year, harvest 
of buckwheat, barley, maize, grain legumes, beets, 
sunflowers, soybeans, potatoes, vegetable crops has 
increased. However, the decrease in the wheat, fruits and 
berries harvest was recorded. The efficiency of livestock 
production at the agricultural enterprises has increased.

However, despite the fact that in recent years growth in 
cattle breeding and milk production volumes gradually 
increases, in the long term these figures are still low. 
This can be explained by the specific situation on the 
dairy market and low price proposals from purchasers 
buying milk from individuals, which has led to a massive 
reduction in the cattle stock numbers and a significant 

перспективі цей показник все ще на низькому рівні. 
Це можна пояснити специфічною ситуацією на рин-
ку молочних продуктів та низькою ціновою пропози-
цією закупівельників з купівлі молока у населення, 
що призвело до тенденції масового скорочення по-
голів’я та суттєвого зменшення обсягів переробки 
молочної продукції, яка у 2015 була в Україні най-
нижчою за 20 останніх років. Держава була змушена 
здійснювати ряд заохочувальних заходів, які б спри-
яли збільшенню закупівельних цін на молоко. Індекс 
промислового виробництва харчових продуктів ста-
новив у грудні 2016 до грудня 2015 року 115,1 %. А 
предметно за олією та цукром — 136,2 % та 116,2 %  
відповідно. За підсумками року частка експорту про-
дукції аграрного сектору у загальному експорті краї-
ни становить 42,5 %. 

reduction in the volumes of milk processing that in 2015 
were the lowest in Ukraine for the last 20 years. The 
state was forced to implement a number of promotional 
measures that would help to increase purchase prices 
of milk. The index of industrial food production in 
December 2016 as compared to December 2015 was 
115.1 %. As to the oil and sugar, it amounted to 136.2 %  
and 116.2 % respectively. Based on the year indices, the 
share of the agricultural sector export in total exports of 
the country is 42.5 %.

  

Experts point out that although for some this change 
will result in disaster, but so the market could filter out 
inefficient companies in this way, thus strengthening 
agricultural sector. The rise in prices of agribusiness 
public companies and recovery of their value are still 
in progress. Earlier this year, the aggregate value of 
agricultural companies rose by 17.8 %, which is a 

Within the total export, grain crops amounted to 39.3 %, 
oil – 25.3 %, oilseeds – 9.7 %. The foreign trade turnover 
amounted to 19 638.6 million dollars and as compared 
to 2015 – 105.9 %. Interestingly, the first five positions 
among importers of the Ukrainian agricultural products 
occupy India (10.2 %), Egypt (8.6 %), China (6.6 %), Spain  
(5.4 %) and Netherlands (4.6 %). According to the year 
results, Ukraine is the world-leading exporter of flour. 
Changes to the special tax regime and the transition to 
a common system of taxation were of great importance 
for farmers in 2016, as well as and the first stage of 
special VAT regime changes for the agricultural sector. 

За питомою вагою у загальному експорті зерно-
ві культури становили 39,3 %, олія – 25,3 %, насіння 
олійних культур — 9,7 %. Зовнішньоторговельний обіг 
становив 19 638,6 мільйонів доларів, а у відсотках до 
2015 — 105,9 %. Цікаво, що перші п’ять позицій се-
ред країн, у які експортується сільськогосподарська 
продукція, займають Індія (10,2 %), Єгипет (8,6 %), 
Китай (6,6 %), Іспанія (5,4 %) та Нідерланди (4,6 %). 
За результатами року Україна стала світовим лідером 
з експорту борошна. Знаковими для аграріїв у 2016 
стали зміни спеціального режиму оподаткування та 
перехід на загальну систему оподаткування, а також 
перший етап зміни спеціального режиму ПДВ для 
сільськогосподарського сектору. 
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Новації у законодавчій базі 
 

У 2016 було прийнято декілька важливих законо-
проектів, які стосуються АПК.  Зокрема, у січні 2017 
набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до податкового кодексу України щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні». Зокрема, форму-
ється єдиний реєстр заяв на відшкодування ПДВ, 
передбачено незастосування штрафних санкцій та 
пені до сільгоспвиробників за заниження зобов’я-
зань або завищення відшкодування внаслідок пору-
шення порядку розподілу податкового кредиту. 

Крім того, розпочато процес зміни спеціального 
режиму ПДВ. Законом «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо забезпечення зба-
лансованості бюджетних надходжень у 2017» внесе-
но зміни, якими підвищено ставки єдиного податку  
4-ї групи, встановлено мінімальну ставку земельного 
податку на рівні 0,3 %. Перехідні положення бюджет-
ного кодексу доповнено положенням, відповідно до 
якого у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Дер-
жавного бюджету, які спрямовуються на державну 
підтримку сільгоспвиробників, становить не менше  
1 % випуску продукції у сільському господарстві. 
Крім того, було встановлено, що 10 % коштів ви-
користовуються сільгоспвиробниками для заку-
півлі сільгосптехніки та обладнання у вітчизняних 
виробників (у 2018 – 15 %, у 2019-2021 – 20 %).  
У державному бюджеті на 2017 передбачено програ-
му підтримки сільгоспвиробників. Закріплено норму 
автоматичного режим виплат дотацій на підставі  
податкової звітності.

Прогнози експертів 

Експерти прогнозують, що у 2017 об’єм капітальних 
інвестицій у сільське господарство зросте не менш, 
ніж у 1,5 рази. Експортно-орієнтовані галузі та, пе-
редусім, агросектор буде у плюсі. Деякі експер-
ти вірять в те, що у 2017 можливе відкриття ринку 
землі. Інші вважають навпаки. Тим не менше, у разі 
справдження прогнозів щодо зростання інвестицій 
з’явиться можливість суттєво поліпшити інвестицій-
ний клімат і залучити мільярди інвестицій. Високий 
відсоток прогнозів, що ціни на аграрну продукцію у 
2017 виростуть у рази, що також дозволить відчути 
економічне зростання.
 

registry of applications for VAT refunds, non-application 
of penalties and fines to farmers for understating their 
liabilities or overestimating compensations for violation 
of the tax credit allocation.

Besides, the process of changing the special VAT regime 
has started. Law «On Amendments to the Tax Code 
of Ukraine to balance budget revenues in 2017» was 
amended so that the single tax rate for the 4th group 
was increased, and minimum land tax rate at 0.3 % was 
provided for. Transitional provisions of the Budget Code 
were supplemented by the regulation stipulating that in 
2017-2021 annual state funds allocated for support of 
agricultural producers, will be not less than 1 % of the 
agriculture output. In addition, it has been set out that 
10% of the funds shall be used by farmers to procure 
agricultural machinery and equipment from national 
producers (in 2018 – 15 %, in the 2019-2021 – 20 %). 
The state budget for 2017 provides for a program for 
farmers support. As well, it provides automatic payment 
of subsidies based on tax returns.

Experts’ expectations

Experts assume that in 2017 the volume of capital 
investments in agriculture will be increased at least 1.5 
times. Export-oriented industries and, above all, the 
agricultural sector will be in the black. Some experts 
believe that in 2017 opening of the land market is 
possible. Others suggest the opposite. However, if 
the investment growth predictions prove true, it will be 
possible to significantly improve the investment climate 
and attract billions of investment.  The expectation of 
the rise in agricultural prices in 2017 is quite strong. 
Respectively, this could lead to the economic progress.

Експерти зазначають, що хоча для когось це нововве-
дення обернеться катастрофою, але таким чином ри-
нок відфільтрує неефективні підприємства, що лише 
зміцнить агросектор. Продовжується подорожчання 
публічних компаній агросектору та відновлення їх вар-
тості. На початку року агрокомпанії сукупно подорож-
чали на 17,8 %, що є рекордним з 2014 року. Протягом 
звітного року майже всі компанії індивідуально та у су-
купному вимірі показали таке зростання. За даними 
інформагентства «Agravery», усі агрохолдинги Украй-
ни можна було б продати за 3,282 мільярди доларів. 

Найдорожчими цінними паперами були акції публіч-
них агрохолдингів: «Овостар», «Кернел», «Астарта», 
«МХП», «Агроліга», «Мілкіленд» та інших. Тенденцією 
2017 року експерти називають впровадження запла-
нованої системи державної підтримки аграріїв. Якщо 
вона буде ухвалена та запущена у 2017, це дозво-
лить агросектору реформуватись та рости вищими 
темпами. Також, традиційно, тенденцією останніх 
років залишається очікування зняття земельного 
мораторію та відкриття ринку землі в Україні.

Історичний екскурс

Важко вести розмову про АПК, оминаючи питання 
ринку землі та земельного мораторію. Але в історії 
України такий мораторій діє не вперше. Майже рів-
но століття назад — 29 вересня 1917 року декретом 
Центральної Ради було скасовано чинне право влас-
ності на землю (поміщицькі, удільні, церковні та інші). 
Земля стала власністю народу, а по суті, — повністю 
одержавлена. Із розпадом Союзу сталося різке ско-
рочення обсягів сільськогосподарського виробни-
цтва через неправильну політику уряду та суттєве 
зниження внутрішнього попиту. 

За перше десятиріччя незалежності виробництво 
зерна скоротилось на 52 %. З 2000 почалось 
зростання обсягів сільськогосподарського вироб-
ництва, у кінці — стрімке формування великих 
агрохолдингів. До цього призвели консолідація 
капіталів сільськогосподарських підприємств та 
погіршення фінансового стану багатьох дрібних 
господарств. Процеси масштабних поглинань 
закінчились створенням багатьох відомих сьогодні 
агрокомпаній. Наразі, АПК став майже єдиним 
сектором, який не лише не знизив темпи, а й 
продовжив зростати у 2014. Не дивлячись ні на що, 
він став першим за обсягом експортних поставок. 

Як живе та чим дихає аграрний бізнес України

record level since 2014. Based on the year showings, 
almost all companies individually and in the aggregate 
showed such an increase. According to the Agravery 
information agency, all agricultural holdings in Ukraine 
could be sold for 3.282 billion dollars.

Shares of public holdings Ovostar, Kernel, Astarta, MHP, 
Ahroliha, Milkiland public holdings and some others were 
the most expensive ones. Implementation of the planned 
state support to farmers is referred to by experts as a 
trend of 2017. If it is approved and launched in 2017, it 
will allow the agricultural sector to reform and grow faster. 
The expectation of the land moratorium cancellation and 
opening of the land market in Ukraine as usual for recent 
years remain the trend. 

Historical perspective

It is difficult to talk about agriculture avoiding the issue 
of of land market and land moratorium. However, the 
history of Ukraine observes such a moratorium not 
for the first time. About a century ago, on the 29th of 
September 1917 the effective land ownership (belonging 
to landlords, church, assigned lands etc.) was abolished 
by a decree of the Central Council. The land became 
the property of the people, and in fact, completely 
nationalized. Upon the disintegration of the Union, the 
agricultural production experienced a sharp decline due 
to wrong policies of the government and a significant 
reduction in domestic demand.

During the first decade of independence, grain production 
decreased by 52 %. The growth of agricultural production 
began since the beginning of the 2000s, and in late 
2000s a rapid formation of large agricultural holdings has 
started because of consolidation of farms’ capitals and 
deteriorating financial condition of many small farms. The 
process of large-scale takeovers ended with the creation 
of many agricultural companies known today. Currently, 
agribusiness has become almost the only sector, which 
continued to growing in 2014. Despite everything, it 
became the first in terms of exports.

Innovations in the legal framework

In 2016, several important bills related to agribusiness 
were adopted. In particular, in January 2017 the Law of 
Ukraine «On Amendments to the Tax Code of Ukraine on 
improving the investment climate in Ukraine» came into 
force. Inter alia, it provides for the formation of a single 

Agricultural business in Ukraine: realities and trends
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Exit capital tax will prompt  
business to give up the unlawful  
tax preferences

How do businesses pay taxes in Ukraine?  Why is a 
balanced tax system so important for the development 
of any business: both private and public? Tetiana 
Potopalska, leading expert and taxation advisor of the 
president of the state company Enerhoatom, told to 
LDaily.

After a conversation with Tetiana Potopalska, the catch 
phrase of Benjamin Franklin calls to mind. It says, «in 
life you cannot avoid two things – death and taxes.» For 
obvious reasons, we won’t speak about the first one, 
but the second statement is arguable, and Ukrainian 
businessmen proved it.

Податок на виведений капітал 
підштовхне бізнес відмовитися 
від неправомірного використання 
податкових преференцій

Як платять податки в Україні, і чому збалансована си-
стема оподаткування – це так важливо для розвитку 
будь-якого бізнесу, як приватного, так і державного? 
Про це LDaily розповіла Тетяна Потопальська, про-
відний фахівець і радник президента державної ком-
панії «Енергоатом» з питань оподаткування.

Після розмови з Тетяною Потопальською згадується 
крилата фраза Бенджаміна Франкліна про те, що в 
житті не можна уникнути двох речей – смерті і подат-
ків. Про перший — не будемо із зрозумілих причин, 
а з другим твердженням можна посперечатися, і це 
довели українські підприємці.

LDaily: Tetiana, you as a representative of the state 
company, for sure, have a lot to tell on the specifics of 
this business in Ukraine. Some people believe that the 
public sector in our country practically does not raise 
money, and the majority of state enterprises are at a 
loss. Is it so?

T. Potopalska: This is a stereotype. State companies 
will be able to earn as well, if they are allowed to do it. I 
can explain. Maybe you have paid attention to the latest 
list of the largest taxpayers in Ukraine for 9 months of 
2016, presented by one of the local periodicals.

It is not because the companies belonging to the state 
receive excess profit, they just pay more than non-
public companies, 75 % of net profit to be precise. 25 % 
remains for the development of an enterprise. The world 
practice shows that withdrawals should not exceed 30 %  

LDaily:  Тетяна, Вам як представнику державної ком-
панії, напевно, є що розповісти про специфіку такого 
бізнесу в Україні. Існує думка, що держсектор в нашій 
країні практично не заробляє, а більшість державних 
підприємств — збиткові. Чи так це? 

Т. Потопальська: Це стереотип. Державні компанії 
теж зможуть заробляти, якщо їм дозволять це роби-
ти. Я поясню. Можливо, Ви звертали увагу на остан-
ній список найбільших платників податків України за 
9 місяців 2016 року, представлений одним з вітчизня-
них періодичних видань.

І не тому, що державні компанії отримують надприбуток: 
просто вони платять більше, ніж підприємства недер-
жавного сектору. Якщо бути точним, 75 % від чистого 
прибутку. На розвиток підприємства залишається 25 %.  

Топ-10 платників податків 
представлені двома державними і 5-ма 
підприємствами з часткою держави у 

статутному капіталі.

Top 10 taxpayers are represented by two 
state enterprises and 5 enterprises with the 
state share in the capital stock.
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LDaily:  Що для цього необхідно?

Т. Потопальська: Багато. Але зараз для України є уні-
кальний шанс. 2016 рік став роком податкової ініціа-
тиви на виведений капітал. На сьогоднішній момент є 
законодавчі підстави для розробки Мінфіном відпо-
відного законопроекту. Далі справа залишається за 
українським істеблішментом. Але, з моєї точки зору, 
ідея прогресивна і заслуговує на увагу. Податок на 
виведений капітал, по-перше, підштовхне бізнес від-
мовитися від неправомірного використання податко-
вих преференцій; ідея нового підходу полягає в тому, 
що податком обкладаються тільки суми, які виводять-
ся з бізнесу за рішенням його власника.

Таким чином, для власника все прогнозовано і дає 
можливість показати реальну фінансову картину під-
приємства. По-друге, запропонована модель дозво-
лить підприємствам більше інвестувати у власну мо-
дернізацію, дозволить створювати нові робочі місця. 
Схожа система оподаткування зараз діє в Естонії і з  
1 січня — вступить в силу в Грузії.

LDaily:  Могли б Ви назвати якісь статистичні дані: 
скільки приблизно компаній на сьогоднішній день в 
Україні не платять податки?

Т. Потопальська: Дуже складно говорити про якісь 
цифри у контексті даного питання. Більш того, точ-
них даних по компаніях, які ухиляються від податків, 
в принципі не існує. Єдине, що я можу стверджувати –  
багато хто мінімізує податки. В основному це стосу-
ється представників малого бізнесу. Великі компанії, 
бізнес з іноземним капіталом і середній бізнес у біль-
шості випадків платить білу заробітну плату і необхід-
ні податки у повному обсязі.
З іншого боку, слід також враховувати галузь. Отже, 
якщо ми говоримо про IT-бізнес, який зараз є одним 
з таких, що розвивається найшвидше, в умовах укра-
їнського ринку, часто використовують схему, суть 
якої полягає в оформленні співробітників компанії 
як ФОП. І це не суперечить Закону. Хоча, за фактом, 
ми маємо справу з мінімізацією податків. Тобто, коли 
мова йде про підприємця, який очолює компанію се-
реднього достатку, з певним обсягом виробництва і 
офісом в Києві, але при цьому його заробітна плата 
трохи вище мінімальної ставки – це викликає питання 
до існуючої системи оподаткування.

потрібно щось змінювати. Потрібно 
створити такі умови, щоб не платити 

податки стало не вигідно.
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LDaily:  What do we need for this?

T. Potopalska: A lot. But now Ukraine has a unique 
chance. 2016 was a year of tax initiative concerning 
the exit capital tax. Today, there are legal grounds for 
the Ministry of Finance to draw up a respective Draft 
Law. Further actions remain a concern of the Ukrainian 
establishment. Nonetheless, in my opinion, the idea 
is progressive and worth attention. Firstly, exit capital 
tax will prompt business to give up the unlawful tax 
preferences. The main idea of the new approach is that 
only the amounts “extracted” from a business on the 
owner’s decision shall be subject to taxation. Thus, the 
owner can foresee everything, and it makes it possible 
to show the real financial picture of the company. 
Secondly, the model proposed will allow enterprises to 
invest more in its own modernization and create new 
jobs. A similar tax system functions in Estonia now and 
from tthe January, 1 it will be introduced in Georgia.

LDaily: Could you provide some statistics: how many 
companies in Ukraine do not pay taxes today?

T. Potopalska: It’s quite difficult to talk about any figures 
in the context of this question. Furthermore, accurate 
data on companies evading taxes basically do not 
exist. The only thing I can say – many companies surely 
minimize taxes. This applies mainly to small businesses. 
Large companies, businesses with foreign capital and 
medium-sized businesses in most cases pay officially 
shown salaries and the necessary taxes in full.

On the other hand, the branch of industry should also 
be taken into account. For instance, when we talk about 
one of the fastest growing branches, i.e. IT-business 
in conditions of the Ukrainian market, very often the 
company’s employees are registered as sole proprietors. 
And it doesn’t violate the law. Although in fact, it is the 
minimization of taxes. That is when it comes to the 
entrepreneur who heads the company having some 
average profits, certain production volumes and office 
in Kyiv, but a salary slightly exceeding the minimum 
wage rate, such a situation raises some questions to the 
existing tax system.

LDaily:  Tetiana, and what about taxes in European 
countries? I’m sure you know.

that make non-payment of taxes 
disadvantageous per se.
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Світова практика показує, що для ефективного функ-
ціонування державного сектору частка вилучення не 
повинна перевищувати 30 %. 50 % — це вже на межі. 
А при 25 % про модернізацію або розвиток підприєм-
ства не йдеться. Умови ведення державного і приват-
ного бізнесу в Україні не рівноцінні. Оборотних коштів 
недостатньо, і такі компанії просто залишилися на 
межі виживання.

При цьому є певні галузі, в яких монополія держави 
необхідна: та ж атомна енергетика. І, знаєте, я часто 
зустрічаю людей, які пропагують ідею абсолютної 
приватизації: все потрібно продати. Але тут необхідно 
чітко усвідомити,  що далеко не кожне підприємство 
можна просто так передати у приватні руки. Іноді це 
ставить під загрозу не тільки загальнонаціональні  
інтереси, а також державну безпеку.

LDaily:  Тетяна, якою би Ви хотіли бачити податкову 
систему в Україні?

Т. Потопальська: Я хочу бачити її розумною (посмі-
хається). Це стосується не стільки податкової ставки: 
в Україні, слід зазначити, далеко не найвищі податки 
серед європейських країн. Але вітчизняній системі не 
вистачає стабільності. Кардинальні зміни Податко-
вого кодексу відбуваються щороку, і бізнесу складно 
підлаштовуватися під умови, що постійно змінюються.

Крім цього, я вважаю, що система оподаткування в 
країні повинна бути результатом спільної роботи біз-
несу і держави. У кінцевому підсумку,

Адже знаєте, на сьогоднішній день у певних бізнесо-
вих колах не платити податки — це вже стійкий тренд. 
Зрозуміло, не варто вішати ярлики на всіх. Спрощена 
система оподаткування в Україні для представників 
малого та середнього бізнесу в Україні існує з 1999 
року, це більше 15 років. Потрібно чесно визнати, 
вона не дала очікуваного результату. І, навіть, навпа-
ки: зараз ці слабкі місця у податковому законодавстві 
використовуються для мінімізації податків. У масшта-
бах країни проконтролювати, хто і скільки платить — 
практично неможливо. Відповідно,

підприємцям і представникам україн-
ської влади необхідно дійти консенсусу, 
і направити свої зусилля на розвиток  
країни, а не тільки на формування  
бюджету або особистий прибуток, як 

це відбувається зараз.
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in order for the public companies to be effectively  
functioning. 50 % already put them on the brink. And 
havin  25 % remained, any modernization or development 
seems to be impossible. In Ukraine, terms for the public 
and the private sector are not equal. Working capital is 
not enough, and these companies are simply left on the 
brink of survival.

At the same time, there are certain sectors in which 
the state monopoly is necessary, for instance, atomic 
power energetics. I often meet people promoting the 
idea of absolute privatization: everything should be sold. 
Nevertheless, here you need to be aware that simply 
not every company can be transferred into private  
ownership. Sometimes it can endanger not only national 
interests but state security as well. 

LDaily: Tetiana, what tax system would you like to see 
in Ukraine?

T. Potopalska: I want it to be reasonable (smiles). It 
concerns not only the tax rate. Worth mentioning that in 
Ukraine we have not the highest taxes compared to the 
European countries. However, our system lacks stability. 
Every year some drastic changes are introduced to the 
Tax Code, so it is difficult for business to adapt to the 
constantly changing conditions.

In addition, I think the tax system in our country should 
be the result of joint work of business and government. 
Ultimately,

You know, today in certain corporate circles non-payment 
of taxes is a steady trend. Of course, it doesn’t concern 
everyone. However, in Ukraine for representatives of 
small and medium-sized businesses the simplified 
taxation system has been existing since 1999: more 
than 15 years. We must honestly admit it hasn’t given 
the expected result. On the contrary, today these weak 
points of the tax laws are used to minimize taxes. It is 
almost impossible to check who pays taxes and how 
much all around the country. Respectively, 

entrepreneurs and Ukrainian authorities 
should reach a consensus and focus their 
efforts on the country’s development, not 
only on the budget formation or personal 
profits  as it happens now.

something has to be changed. Accordingly, 
it is necessary to create such conditions 
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LDaily: Проаналізувавши власний досвід, чи можете 
Ви сказати, що в Україні починає формуватися своє-
рідна культура бізнесу?

Т. Потопальська: Це дуже складне поняття — куль-
тура бізнесу. Намагаючись його усвідомити, у першу 
чергу, виникає асоціація з етикою бізнесу. У такому 
випадку, я б сказала, що в Україні є окремі елемен-
ти культури бізнесу, але в загальному національному 
форматі — скоріше ні. Знаєте чому? Варто згадати, 
як вітчизняні підприємці звикли вирішувати пробле-
ми, які час від часу виникають з регулюючими або 
правоохоронними органами.

Адже далеко не завжди це відбувається у легаль-
ному, правовому, або «культурному» полі. Поки так 
триватиме, говорити про повсюдну культуру ведення 
бізнесу в Україні рано. Вона є, але частіше-серед ве-
ликих компаній з іноземним капіталом.

LDaily: Як Ви вважаєте, який з бізнес-напрямків є 
найбільш перспективним в Україні?

Т. Потопальська: У першу чергу, хочеться зробити ак-
цент на тому, що Україні необхідно якісно використо-
вувати свої експортні можливості. І я зараз говорю не 
про експорт сировини і напівфабрикатів: чорна мета-
лургія, трубопрокат, прокат, зерно. Ні. Прийшов час 
задуматися про експорт продуктів переробки: про те, 
що буде давати додану вартість. А це — вироби з чор-
ного металу, це — хоча б борошно, а не зернові. Така 
ініціатива не просто принесе додатковий дохід, але і 
допоможе створити нові робочі місця.

Серед інших перспективних напрямків — IT-бізнес.  
Але знову, цей потенціал потрібно використовувати з 
урахуванням потреб внутрішнього ринку. Синергія ін-
новаційних розробок і вітчизняної промисловості мог-
ла б дати хороший результат. Якщо буде замовлення 
з боку національного виробника на товари чи послуги 
даної галузі, це дозволить українському IT-бізнесу роз-
виватися тут, а не працювати на західного споживача.
Також, з моєї точки зору, перспективним є галузь 
енергетики та логістики.

LDaily:  Якби Ви зважилися виїхати з України, то в яку 
з країн?

Т. Потопальська: Я дуже люблю Італію. Я знаю мову, і 
мені дуже подобається там. Хоча жити на даний момент 
в цій країні не просто. З іншого боку, у наших народів 
схожі менталітети. Ну і, не можу не відзначити, що в Іта-
лії дуже цікава система оподаткування (посміхається).

Текст: Анжела Іваха
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with business ethics comes to mind. In this light, I would 
say that there are some elements of the business culture 
in Ukraine, but probably there is no overall national 
culture. Do you know why? We just should recall how 
the local entrepreneurs used to solve problems arising 
from time to time with regulatory or law enforcement 
authorities. Not always it lies within the legal or “cultural” 
framework. As long as such practices continue, it’s too 
early to speak about the widespread culture of doing 
business in Ukraine. It exists, but mostly among large 
companies with foreign capital.

LDaily: How do you think, what business area is the most 
promising in Ukraine?

T. Potopalska: First of all, I would like to emphasize that 
Ukraine should use its export opportunities qualitatively. 
And I’m not talking about the export of raw materials and 
intermediate products like ferrous metallurgy, pipe rolling, 
rolling, or grain. No. It’s time to think about the export of 
derivative products, which have the value added. These 
are ferrous metal products, this is flour at least, not grain. 
Such initiative could give not only additional revenue but 
also help to create new jobs.

IT-business is another promising area. But again: its 
potential should be used taking into account the domestic 
market. The synergy of innovative developments and 
domestic industry could give a good result. If there 
are orders for IT products or services from the national 
employer, it will allow Ukrainian IT-business to develop 
here and not to work for the Western consumer.

In my opinion, energy and logistics industries are 
promising as well.

LDaily:  If you decided to leave Ukraine, where would 
you go?

T. Potopalska: I love Italy. I speak Italian, and I really like 
it there. However, it is not easy to live in that country now. 
On the other hand, Ukrainians and Italians have similar 
mentalities. Well, I cannot but mention that Italy has a 
very interesting taxation system (smiles).

 

 
Text: Anzhela Ivakha

LDaily: Тетяна, а як справи з податками у європей-
ських країнах? Я впевнена, Ви знаєте.

Т. Потопальська: Для жителів Західної Європи або 
Америки офіційне працевлаштування і заробітна 
плата не в конверті — це їхня соціальна страховка і 
пенсійне забезпечення у майбутньому. В Україні ба-
гатьом не вистачає розуміння того, що держава не 
повинна утримувати людину, яка не працює або не 
платить податки. Таким чином, ми повинні забажати 
взяти на себе відповідальність за своє майбутнє.

LDaily:  Як Ви вважаєте, чи можна розцінювати недоско-
налу українську систему оподаткування як одну з голов-
них перепон на шляху залучення іноземних інвестицій?

Т. Потопальська: Ні. З моєї точки зору, більшою пе-
решкодою є нестабільність національного законодав-
ства та валютні обмеження. Адже кожна людина, яка 
займається бізнесом, хоче мати від цього певні диві-
денди. І в цьому сенсі політика центрального банку, 
яка не передбачає можливості їх отримання в валюті, 
не стимулює інвестора.

Варто також відзначити, що серйозною проблемою в 
контексті питання про залучення інвестицій в Україну 
є відсутність кваліфікованих кадрів. З одного боку, це 
пов’язано з тим, що багато обдарованої молоді емі-
грує за кордон в пошуках кращих умов роботи. З ін-
шого боку, за останні 20 років ми, українці, розучилися 
виконувати певні завдання. Часто робота виконується 
заради процесу, а не заради досягнення кінцевої мети. 
І це не завжди проблема працівника: це проблема 
національного бізнесу в цілому, і полягає вона у від-
сутності чітких цілей. Тобто, відбувається розмивання 
відповідальності: кожен щось виконав, свою окрему 
ділянку роботи, але все разом — не працює. Потріб-
на чітка стратегія, в рамках якої кожен член команди 
буде розуміти, в чому полягає саме його роль і, водно-
час, яким повинен бути кінцевий результат.

Правда, в цьому контексті виникає ще одна перепона:

відсутність загальнонаціональної 
стратегії розвитку. В Україні дуже 
складно вгадати, який банк завтра 
«лопне» або як зміниться законодав-
ство у найближчі кілька років. Якщо 
чесно, то прогнозування у нашій дер-
жаві не здатне охопити проміжок часу 

тривалістю понад 1 року.
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T. Potopalska:  Western Europeans and Americans 
consider official employment and salaries as their social 
insurance and contribution to the future pension support. 
In Ukraine, many people lack the understanding that the 
state is not obliged to provide a person not working or 
not paying taxes with maintenance. Thus, we shall be 
willing to take responsibility for our own future.

LDaily:  According to your opinion, is it possible to 
consider imperfect Ukrainian tax system as one of the 
main obstacles to attracting foreign investment?

T. Potopalska: No. From my point of view, instability of 
the national legislation and foreign exchange restrictions 
are the most critical ones. After all, every person doing 
business wants to receive some dividends from it. In this 
sense, the Central Bank’s policy not carrying a possibility 
of receiving profits in foreign currency does not stimulate 
the investor.

It should be also noted that the lack of qualified 
personnel is an important issue in the context of 
attracting investments to Ukraine. On the one hand, this 
is caused by emigration of many talented young people 
abroad in search of a better working environment. On 
the other hand, over the past 20 years, we, Ukrainians, 
have forgotten how to perform certain tasks. Often the 
work is performed for process per se, not for achieving 
the ultimate goal. And the problem is not always in 
employees, but in national business as a whole, and it is 
the lack of clear goals. That is, blurring of responsibilities 
takes place: everyone does perform their own part of 
work, but all together, it does not work. Therefore, what 
we need here is a clear strategy, in frames of which each 
team member understands their exact role and, at the 
same time, what the final results are to be. 

However, in this regard, there is another obstacle:

LDaily: Can you say, based on your experience, that 
some specific business culture is being formed in 
Ukraine?

T. Potopalska: Business culture is a very complex 
concept. When trying to understand it, firstly association 

lack of the national development strategy. 
In Ukraine, it is very difficult to predict 
what bank will go bankrupt tomorrow, 
or how will change the legislation will 
be changed  in the next few years. To be 
honest, in our country forecasts cannot 
cover the period of more than a year.
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Due to its high dynamics, building 
of IT-business is highly complex, 
a little out of trend – and you’re 
thrown overboard

In a simple way about complex things, and  
understandably about non-obvious ones – a  
conversation with Olexandr Kardakov, a millionaire, 
head of the supervisory board of Octava Capital and 
owner of the largest IT-business in Ukraine.

Будувати IT-бізнес дуже складно 
через його високу динаміку: трохи  
не встиг за тенденцією і все – 
ти за бортом

Просто про складне і доступно про неочевидне – з 
мільйонером Олександром Кардаковим, головою 
Наглядової ради «Октава Капітал» і власником 
найбільшого IT-бізнесу в Україні.

Firstly, the dialog is memorable because of very logical 
things being said, at first glance so simple, that it seems 
“how can it even be otherwise?” But do all of us have 
so evolved logic abilities to separate issues of any 
complexity into clusters so that the answer comes by 
itself, and the answer is always correct? 

Interview for LDaily concerns businesses only 
indirectly. Free time, the generation and implemen-
tation of ideas, IT-education, inheritance, building a 
strong team and current trends, in general, are among 
the topics rousing curiosity. We promise it’s going to 
be interesting. 

LDaily: Oleksandr, I would like to start our conversation 
with a highly topical question. How to reduce the tendency 
to an outflow of Ukrainian IT-specialists abroad? Why do 
they go and how to stop it?

O. Kardakov: The fact that, for the most part, Ukrainian 
IT-workers are self-taught specialists receiving 
information from any possible public sources. In fact, 
the difference between the Ukrainian IT-education and, 
for example, the one in the US is basically enormous. 
Ukrainian university education gives a social network, 
and sometimes even ideology. All the rest our specialists 
have to learn by themselves.

Цей діалог, у першу чергу, запам’ятовується дуже 
логічними речами, на перший погляд, до такої міри 
простими, що здається: «а хіба може бути інакше?» 
Але чи всі з нас мають настільки розвинену логіку, 
здатну проблему будь-якої складності розкласти на 
кластери так, що відповідь приходить сама собою, і 
обов’язково — правильна?

Інтерв’ю для LDaily лише опосередковано торкалося 
бізнесу. Більше у даному випадку інтригують моменти 
проведення вільного часу, генерації та реалізації ідей, 
IT-освіти, спадковості, побудови сильної команди і 
трендів часу в цілому. Ми обіцяємо — буде цікаво.

LDaily: Олександр Юрійович, хочу почати розмову 
запитанням: як знизити тенденцію до відтоку 
українських IT-фахівців за кордон? Чому їдуть і як це 
зупинити?

О. Кардаков: Справа в тому, що українські IT-фахівці 
в більшій мірі — самоучки, що черпають інформацію 
з будь-яких можливих відкритих джерел і не тільки. 
Насправді різниця між українською IT-освітою і, на-
приклад, американською, є просто колосальною. 
Українська університетська освіта дає коло спілку-
вання, а іноді — ще й ідеологію. Всього іншого наші 
фахівці змушені вчитися самі.
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LDaily: Олександр Юрійович, ви – трудоголік? Скіль-
ки годин на день у вас відведено на відпочинок?

О. Кардаков:  Я сплю близько 6-ти годин. Я чудово 
розумію, що ви хочете сказати своїм питанням: Вам, 
напевно, здається, що я повинен працювати цілодо-
бово (сміється). Звичайно, ж ні. 18 годин на добу я 
не відстежую нові технології. І хоча я, дійсно, багато 
працюю, але мені настільки подобається те, чим я 
займаюся, що я отримую від цього величезне задо-
волення. Протягом 5 робочих днів тижня у мене не 
виникає бажання все кинути, і мене навіть вистачає 
на 5 робочих годин по суботах. Щоправда, неділя — 
це святе (посміхається): день для друзів і сім’ї.

Відповідно, трудоголіком мене назвати не можна, 
тому що така характеристика стосується тих, хто ви-
конує свою роботу механічно, а я — з задоволенням 
(посміхається).

Більш того, я часто змінюю вектори: то нові проекти, 
то операційна діяльність, то зустрічі-обговорення … 
Мені дуже допомагає різнорідна робота, яка дозво-
ляє переключатися.

LDaily: З Вашого особистого досвіду, з ким легше 
розвивати бізнес і укладати угоди: з українськими чи 
закордонними партнерами?

О. Кардаков: Я вам скажу, що це велика помилка, 
коли говорять, що з іноземцями — легше чи склад-
ніше. Все — абсолютно індивідуально, тому що на-
справді всі люди є дуже і дуже різними. Одні схильні 
обманювати, інші — навпаки, чесні. Але це ніяк не 
залежить від національності: тільки від самої людини.

LDaily: Вам доводилося стикатися з обманом з боку 
бізнес-партнерів? Як ви це переживали?

О. Кардаков: Звичайно ж, доводилося. Реакція у 
мене, зазвичай, дуже болюча, як і у будь-якої нор-
мальної людини, але з часом я навчився розбирати-
ся в людях, і вже знаю, хто і на якому етапі здатний 
підвести. Відповідно, страхую ці ризики. Іноді в емо-
ційному пориві хотілося помститися, але я жодного 
разу не втілив це у життя: користі ніякої. Свою пра-
воту я доводив зростанням своїх проектів, ефектив-
ністю бізнесу, прибутковістю, врешті-решт.

Щоб резюмувати мою відповідь: якщо замість помсти 
активніше займатися справою, результати роботи 
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LDaily: Olexandr, are you a workaholic? How many hours 
per day do you set aside for rest?

O. Kardakov: I sleep about 6 hours. I understand what 
your question means: you probably think that I have 
to work around the clock (laughs). Of course not. I do 
not monitor new technologies 18 hours a day. Although 
I really work a lot, but I just love what I do, I enjoy it. 
Within five-day workweek, I do not have a desire to drop 
everything and I even continue with five working hours 
on Saturdays. However, Sundays are sacred (smiles), day 
for friends and family.

Accordingly, one cannot call me a workaholic, this 
designation should apply to those performing the work 
mechanically, but I do it with pleasure (smiles).

Moreover, I often change vectors: new projects, 
the operating activities, the meeting discussions... 
Miscellaneous work allowing to switch is that what really 
helps. 

LDaily: From your own experience, with whom is doing 
business easier, Ukrainian partners or foreigners?

O. Kardakov:  I can tell you it is a huge mistake to say 
that dealing with foreigners is easier or harder. Everything 
is rather specific, because, in fact, all people are very, 
very different. Some people tend to cheat, others, on 
the contrary, are very honest. It does not depend on 
nationality but on the man himself.

LDaily: Did you have to deal with fraud by the business 
partners? How did you go through it?

O. Kardakov: Of course, I had. It is often very painful for 
me like for anyone else, but eventually, I learned to have a 
sharp eye for people and already know who and at what 
stage is capable of letting down. Accordingly, I insure 
myself against these risks. Sometimes in the emotional 
outburst, I wanted revenge, but it never happened, there 
is no point. I’ve proved to be right by the development of 
my projects, business performance, profitability.

To summarize my answer: if instead of revenge you’re 
proactively doing your work, the results will follow. No 
words will be needed to see you’re better, and they will 
envy. 

LDaily: Could you dwell upon the specificities of the 
IT-business, not typical for other market segments?
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LDaily: Як українські IT-фахівці адаптують отриману 
в Україні освіту під іншу ментальність?

О. Кардаков:  Перш, ніж я відповім на це питання, 
давайте розділимо освіту і ментальність: ці поняття 
різні. Треба чітко розуміти, що є стартові знання, а є 
професійні навички, яким навчають в компанії, куди 
співробітник прийшов працювати. Наприклад, люди-
на прийшла працювати в компанію молодшим про-
грамістом (junior). Там він пройде стажування, при-
дбає нові компетенції, піде на підвищення і буде вже 
затребуваний на вищій посаді і у будь-якій країні. Я 
Вас запевняю, що методики, які використовуються, — 
інтернаціональні. Тому, якщо говорити про профе-
сійну ментальність, цьому тренують і навчають. І по-
вірте, що в Україні є непогані школи, здатні вишколи-
ти гідних програмістів.

LDaily: Україна – така собі кузня кадрів: тут навчили, 
а туди поїхали заробляти?

О. Кардаков: Щоб розумні кадри не виїжджали, в 
країні має бути перспектива. Ніхто з нас не може аб-
страгуватися від проблем держави – це неможливо в 
принципі. Я поясню: людина обожнює свою роботу, 
їй там комфортно, але як тільки він залишає робо-
ту, він одразу ж виявляється в іншому середовищі (з 
хабарами, поганими дорогами і неякісним сервісом), 
яке йому чуже і незрозуміле. Це — головна причина, 
через яку IT-фахівці залишають Україну.

LDaily: Ви б могли реалізовуватися ще в чомусь крім 
сфери IT? Якщо так, де, наприклад?

О. Кардаков:  Я веду бізнес не лише у цьому сегмен-
ті: працюю і з іншими ринками. Але різниця між IT та 
усім іншим принципова: там я працюю без задово-
лення. Саме з IT я починав. Колись це було моє хобі, 
яке згодом перетворилося на основний бізнес. Та й 
що гріха таїти: це я люблю.

Хоча, необхідно чітко усвідомлювати те, що це за ри-
нок. Він — складний, динамічний, вимагає безперерв-
ного навчання, і саме в IT, як ні в якій іншій сфері, регу-
лярно з’являються новинки. Я добре розумію, що я не 
є технічним фахівцем у жодній з нових технологій, але 
я знаю про кожну з них: знаю, як кожна з них влашто-
вана і працює. І саме це дозволяє мені правильно їх 
комбінувати і застосовувати, а також – безпомилково 
вибирати вектор розвитку. Іншими словами, я завжди 
тримаю руку на пульсі технічних новинок.
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LDaily: How do Ukrainian IT-specialists adapt education 
received in Ukraine to a different mentality?

O. Kardakov:  Before I answer this question, let’s draw a 
line between education and mentality, these are different 
concepts. It should be clearly understood that there is 
basic knowledge and there are skills taught at the hiring 
company. For example, a person comes to a company to 
work as a junior programmer. There he or she completes 
an internship, acquires new competencies, receives 
promotion and then the person will be wanted for a 
higher position in any other country. I assure you that the 
techniques used are international ones. Therefore, when 
it comes to professional mentality, this is trained and 
taught. Believe me, Ukraine has good institutes, capable 
of training decent programmers. 

LDaily: So here specialists are taught, and then they 
move abroad to earn their living. Is it correct?

O. Kardakov: The country should give perspectives 
to make promising staff stay. None of us can ignore 
the problems of the state, it is impossible in principle. 
I’ll explain: a person loves his or her job, he or she is 
comfortable there, but once the person leaves work, 
immediately finds himself or herself in a different 
environment (bribery, bad roads, and poor service), 
which is alien and incomprehensible to him or her. This 
is the main reason why IT-specialists do leave Ukraine.

LDaily: Could you fulfil yourself in any other sphere apart 
from IT? If so, in which one?

O. Kardakov: I’m doing business not only in this 
segment, I work with other markets as well. But the 
difference between IT and the others is substantial,  
there I work without satisfaction.  I started in IT-sector. 
Once it was my hobby, which later turned into a major 
business. And, to be honest, I love it.

Although, it is necessary to understand clearly what kind 
of market it is. It is complex and dynamic, it requires 
continuous learning, and IT unlike any other sector is 
abundant in regular product innovations. I understand I 
am not a technical expert in any of the new technologies, 
but I know about each of them, know how each is 
organized and works. And this allows me to combine 
and apply them correctly, and to choose a vector of 
development unmistakably. In other words, I always keep 
abreast of technical innovations.
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ключовою ланкою повинні бути закріплені лідери, 
які розуміють, що і навіщо вони роблять. Причому, у 
кожного з них повинна бути своя мотивація.

До речі, хочу торкнутися ще одного питання: у нас 
чомусь повністю перекручене поняття мотивації.

Звичайно, ніхто не відміняв ситуацію, коли людям по-
трібні гроші, і вони працюють заради них, але більшість 
з тих, хто досягає неймовірних цілей, працюють, перш 
за все, заради досягнення цих цілей. І моє завдання – 
знайти саме таких людей, навчити їх і навіть періодично 
розлучатися з ними, коли подібна мотивація втрачена.

LDaily: Ви, напевно, — тонкий психолог, і потрібних 
людей відчуваєте?

О. Кардаков: Справа в тому, що коли працюєш з чи-
мось, у тому числі і з підбором людей, кожен день –  
вчишся багато чого бачити. Крім того, я ціную, коли 
мені відкрито говорять про те, що фінансова моти-
вація важлива, тому що, наприклад, необхідно від-
правити дитину кудись, будинок добудувати і так 
далі. Це — не просто нормально, це — правильно, 
тому що у такому випадку до такої людини інший під-
хід. Такий працівник буде ефективний на тій ділянці, 
де саме сьогодні треба заробляти гроші. І, повірте, 
така людина, буде ефективною саме в цьому.

Якщо ж говорити відверто, люди, які претендують на 
високі позиції, як правило, чесно кажуть, чого вони 
хочуть. Та й по його історії вже заздалегідь відомо, хто 
він. Відповідно, рішення приймається дуже швидко

LDaily: Яким ви бачите IT-ринок через 10 років?

О. Кардаков: Складне питання, тому що зараз такі 
стратегії ніхто не будує. Вони неефективні. Раніше 

Під «мотивацією» прийнято мати на 
увазі зарплату і премію, а, насправді, 
для лідерів важливе інше: це – їхні досяг-
нення. Такі люди спочатку хочуть щось 
зробити, самореалізуватися, а потім 
отримати гідну оплату за свою працю. 
Я хочу правильно розставити акценти: 
гроші – важливі, але вони не першочергові.  

Спочатку щось робиться, 
а потім – оплачується.
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Of course, nobody cancelled a situation when people 
need money, and they work for it, but most of those 
reaching incredible goals, primarily work to achieve these 
goals. And my task is to find exactly such people, guide 
them and even occasionally go separate ways, when 
they lose such motivation. 

LDaily: It seems you are a judge of character and feel 
right people. Is it so?

O. Kardakov: The fact is that when you work in some 
area, including the everyday recruitment of people, you 
learn to see many things. Also, I appreciate when people 
openly say that the financial motivation is important, 
because they need, for example, to send a child 
somewhere, build a house, etc. This is not just okay, this 
is right because in this case there is a different approach 
to such person. This employee will be effective on the 
area where money should be made exactly today. And 
believe me, this person will be effective exactly in this area.

Speaking frankly, generally, people, who apply for higher 
positions say what they want honestly. And considering 
their career stories, it is beforehand understandable who 
they are. Accordingly, the decision is made quickly. 

LDaily: How do you see the IT-market in 10 years?

O. Kardakov: It’s a difficult question because no one builds 
such strategies today. They are ineffective. Previously, 
the strategy covered 5-10 years; today it covers a year: 
in exceptional cases  — up to 3, but not more.

For example, my strategy covers 1.5 years. Six months 
ago I finished the work on position of crisis manager 
in the company Datagroup company (remains to be 
a shareholder - Ed.). Only after leaving the company, I 
had the idea to create a new IT-project. Six months has 
passed since the start of working out this idea. A year 
has left, and you will learn about the new company.

I want to build a company for domestic and foreign  
markets that implements all the technical innovations, 

their achievements. Such people want to 
do something at first, fulfil themselves, 
and then get a decent pay for their work. 
I want to get priorities straight: money 
is important, but it isn’t the top priority. 
First, something is done, and then paid for.
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обов’язково з’являться. Тоді без слів буде видно, що 
ти кращий, і вони самі ж потім будуть заздрити.

LDaily: Розкажіть про принципові особливості IT- 
бізнесу, не характерні для інших сегментів ринку?

О. Кардаков: Відповідаючи на ваше запитання, тре-
ба спочатку розібрати визначення бізнесу і підприєм-
ництва. Підприємець – це людина, яка щось робить 
сама. А бізнесмен — людина, яка щось створила, і на 
яку працюють інші. Повірте, що будувати бізнес в IT  
дуже складно, тому що тут все дуже швидко зміню-
ється. Звертаю увагу на цю особливість: трохи не 
встиг за тенденцією часу і все — ти за бортом. Скажу 
вам з власного досвіду: через відставання від трендів 
акціонери IT-ринку втрачали великі бізнеси.

LDaily: Ви, швидше за все, дуже схильні до ретель-
ного аналізу. Чи не так?

О. Кардаков:  Абсолютно вірно. Я завжди аналізую і 
свою роботу, і свої помилки. Мій ранок починається 
з запливу в басейні, а це, повірте, — найкращий час 
для аналітики. Саме у цей час найрізноманітніші дум-
ки перетворюються на чітку картинку, і з’являються 
найгеніальніші ідеї. Також я дуже люблю свій малень-
кий парк, і з задоволенням займаюся ним по вихідних: 
підрізаю дерева, змінюю ландшафт. Дуже часто саме 
у такі хвилини мене також осяяли ідеї. А ще, скажу 
Вам, що, коли я працюю в саду, я заспокоююся (по-
сміхається).

LDaily: Олександр Юрійович, ви суворий керівник? 
Як швидко ви приймаєте рішення, наприклад, про 
звільнення будь-кого?

О. Кардаков:  Зазвичай будь-чиє звільнення – це моє 
виважене рішення. Звичайно ж, бувають емоції, але 
вони так і залишаються емоціями. А ось боятися мене 
треба саме тоді, коли я спокійний. І я вкрай рідко при-
ймаю важливі рішення саме під впливом емоцій.

Якщо ж говорити про командну роботу, вона саме 
командна. А інакше навіщо було її створювати? При 
цьому у всіх свої ролі і завдання, але це не означає, 
що вони не беруть участі у долі свого колеги.

Якщо ж керівник каже, що він так вирішив, це озна-
чає, що він управляє однією маленькою компанією і 
не може побудувати ефективну систему. Повірте, що 
великий бізнес будує команда: дуже сильна коман-
да. Необхідно добре усвідомлювати, що за кожною 
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O. Kardakov: Responding to your question, first 
we must understand the definition of business and 
entrepreneurship. An entrepreneur is a person doing 
something by himself. A businessman is a person 
having created something, and the others are working 
for him. Believe me, it’s very difficult to build IT-business 
because everything changes so rapidly. Note, a little out 
of trend – and you’re thrown overboard. I can tell you 
from my experience, failing to go with the times made the 
shareholders of IT-market lose big businesses.

LDaily: Most likely, you’re inclined to thorough analysis. 
Aren’t you?

O. Kardakov: Absolutely. I always analyse both my work 
and my mistakes. My morning starts with a swim in the 
pool, and believe me, this is the best time for analysis. 
At this time a variety of opinions turn into a clear picture, 
and the most brilliant ideas appear. I also love my little 
park, and happy to work there on weekends: prune trees, 
change its landscape. Often in the very such moments, 
good ideas dawned upon me. And I’ll tell you, when I 
work in the garden, I calm down (smiles).

LDaily: Oleksandr, are you a strict chief? How quickly 
do you decide, for example, whether to fire somebody?

O. Kardakov: Usually, if I fire somebody it is an entirely 
balanced decision. Of course, there are emotions, but 
they still remain merely emotions. One should be afraid of 
me right when I’m calm. I rarely make important decisions 
being influenced by emotions.

If we talk about teamwork, it is work of the entire team. 
Otherwise, what for was it created? At the same time, 
everyone has its role and tasks, but it does not mean they 
do not take part in the fate of colleagues. 

If the chief says he has decided so, it means he manages 
one small company and cannot build an effective system. 
Believe me, a team, a strong team, makes a business big. 
Worth mentioning, that behind each key element must 
stay a manager understanding what a team is doing and 
why. And each of them should have its own motivation.

By the way, I want to touch upon another issue: for 
some reason, we have a completely twisted concept 
of motivation.

Under the «motivation», it is accepted 
to imply salary and bonuses, but, in fact, 
for leaders another thing matters, that is 
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стратегія розраховувалася на 5-10 років, сьогодні – на 
1 рік: в крайньому випадку, – до 3-х років, але не більше.

Наприклад, моя стратегія – 1,5 роки. Півроку тому я 
закінчив роботу в компанії «Датагруп», де був кри-
зовим менеджером (зараз залишився акціонером, – 
авт.). Уже після того, як я покинув компанію, у мене 
народилася ідея створити новий IT-проект. З початку 
реалізації цієї ідеї пройшло півроку. Залишився ще 
рік, і Ви дізнаєтеся про нову компанію.

Я хочу створити компанію, орієнтовану на внутріш-
ній і зовнішній ринок, де будуть реалізовуватися всі 
технічні новинки і хмарні технології, і системи інфор-
маційної безпеки, Big Data, інтернет речей і ще бага-
то всього: все найактуальніше сьогодні.

LDaily: Олександр Юрійович, а Ви замислювалися 
коли-небудь про далеку перспективу або про долю 
вашої компанії?

О. Кардаков: У глобальних масштабах немає, якщо 
ви маєте на увазі спадковість. У моїй сфері це –  
неможливо.

Якби я володів технологією виробництва віскі, все 
було б набагато легше, тому що передати у спадок 
таку традицію і навчити такій технології можна, і це 
набагато легше, ніж навчити працювати в IT. Через 
те, що у мене не завод з виробництва віскі, передати 
це просто не можна і змусити когось працювати у 
цьому сегменті теж не можна

Таку роботу треба любити і самому бажати вчитися. 
Цей сегмент ринку кардинально змінюється кожні 
5-7 років, і, якщо не буде щирого бажання встигати 
за цими змінами, бізнесу просто не вийде.

І, до речі, хочу Вам сказати, що

Текст:  Жанна Гаращук

світова тенденція сьогодні така, що  
бізнеси не передають у спадок, за винят-
ком, щоправда, якихось дуже великих 
холдингових компаній. Те, чим займаюся 
я, – суміш бізнесу і підприємництва. Та-
кий проект не можна побудувати так, 
щоб він працював весь час. Настануть 
зміни, під них необхідно буде адаптува-

тися, перебудовуючи себе і свій бізнес.

Олександр Кардаков  |  ОСОБИСТІСТЬ 

cloud technology and information security systems, Big 
Data, the internet of things and much more, all the most 
urgent today.

LDaily: Oleksandr, have you ever thought about the long-
term perspective or the fate of your company?

O. Kardakov: Globally there is no such, if you mean 
inheritance. In my sphere, it is impossible.

If I owned a technology of whiskey production, it would 
be much easier because it is possible to bequest such 
tradition and teach this technology, and it is much easier 
than to teach somebody to work in IT. Since as I do not 
own a whiskey plant, I simply cannot bequest it, and to 
make someone to work in this segment is impossible 
as well. 

It is a kind of work you must love, and want to learn it 
by yourself. This market segment is changing every 5-7 
years, and if there is no genuine broad desire to keep up 
with these changes, businesses simply won’t work.

And by the way, I want to tell you that

Text:  Zhanna Garashchuk

the global trend today is that the businesses 
are not inherited, except, however, 
some very large holding companies. 
What I do  is a mixture of business and 
entrepreneurship. Such a project cannot be 
built so that it work all the time. There will 
be changes, and you need to adapt yourself 
and rearrange your business.
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неправильне оцінювання ризиків призводить до не- 
ефективної роботи компанії або зменшення періоду 
ефективної діяльності, розквіту тощо.

Як зароджувалось 
корпоративне управління

Історію української корпоратизації можна умов-
но розділити на два періоди: до-радянську та після- 
радянську. В найбільших містах України, яка входи-
ла до складу  Російської Імперії, у кінці ХIX та у перше  
десятиріччя XX століть функціонували великі та потуж-
ні корпоративні підприємства та досить багато малих, 
але ефективних товариств. За рівнем концентрації про-
мислового виробництва Україна займала одне з перших 
місць у світі. На великих підприємствах тоді працювало 
понад 44 % усіх робітників (у США – 33 %). Такий стан 
справ сприяв процесу монополізації, яка і розпочалася у 
окремих галузях вітчизняної економіки.

Могутні синдикати мали величезні потужності ви-
робництв. Наприклад, один з таких синдикатів «Про-
дуголь», який був утворений у 1904, об’єднував у 
собі 18 акціонерних товариств та контролював 75 %  
видобутку кам’яного вугілля у Донецькому басейні. 
Але рівно століття тому відомі події, що сколихну-
ли тодішню Імперію, на довгі роки заморозили іс-
торію української корпоратизації. Значну частину  

How did the corporate  
governance originate?

 
History of the Ukrainian corporatization divides into two 
stages, i.e. the pre-Soviet and the post-Soviet periods. 
Large and highly efficient corporate enterprises and many 
small but proficient companies operated at the end of XIX 
and in the first decade of XX century in the biggest cities 
of Ukraine constituting a part of the Russian Empire. By 
the level of industrial production concentration, Ukraine 
occupied one of the leading places in the world. Over 
44 % of all workers were employed at big enterprises 
(whereas in the USA – 33 %). This situation contributed 
to the monopolization process, which had started in 
some sectors of the domestic economy.

Mighty syndicates had immense production capacities. 
For example, Produhol, one of such syndicates, founded 
in 1904, embodied 18 joint-stock companies and 
controlled 75 % of coal production in the Donetsk Basin. 
However, precisely a century ago, notorious events that 
shook the Empire have frozen the history of Ukrainian 
corporatization for many years. A significant number of 
the enterprises was liquidated and their properties were 
nationalized. Only joint-stock companies, experiencing 
state’s involvement and being under state’s tight control, 
managed to remain at least in the field of foreign economic 
activities. The last attempt to form a joint-stock relation 

Відповідно до даних Державної служби статистики 
на 1 січня 2017 в Україні зареєстровано 15 206 акціо-
нерних товариств, з них публічних акціонерних това-
риств – 3 122 товариства. 
 
Незважаючи на 25-річний ювілей української держав-
ності, лише нещодавно національний бізнес почав 
переосмислювати систему управління та ефективно-
го впровадження світового досвіду корпоративного 
управління. Щоправда, це явище в Україні настільки 
молоде, що не всі розуміють того, що створення кор-
порацій не тотожне появі ефективної системи корпо-
ративного управління.

Корпоративне управління — це система правил, 
методів та процедур, завдяки яким відбувається 
управління компанією та система взаємовідносин 
між усіма зацікавленими сторонами корпорації. Ме-
тою ефективного корпоративного управління має 
бути досягнення оптимального балансу інтересів 
усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, по-
стачальників, фінансистів, держави та суспільства. 
Корпоративне управління охоплює практично усі 
сфери – від планів дії та внутрішнього контролю 
до оцінювання ефективності виробництва та роз-
криття інформації. Рівень досконалості цієї систе-
ми показує інвестору та суспільству ефективність 
та перспективи компанії, а, отже, — її потенціал 
на відповідному ринку. Її ж розбалансованість або  

According to the State Statistics Service, as of January 1, 
2017, there are 15 206 joint-stock companies registered 
in Ukraine, 3 122 of which are the public companies.

Although the Ukrainian independence celebrates its 
25-year anniversary already, only recently the national 
business has started to review the governance system 
and the system of effective implementation of global 
corporate governance practices. However, in Ukraine, this 
phenomenon is so young that not everyone understands 
that the creation of corporations is not the same as the 
formation of an effective corporate governance system.  

Corporate governance is a system of rules, methods, 
and procedures defining the company’s management 
and the system of relations between all the interested 
parties. Achievement of an optimal balance of interests 
of all stakeholders, viz. shareholders, managers, 
customers, suppliers, financiers, government, 
and society, should be the aim of good corporate 
governance. It covers almost all spheres, i.e. from the 
action plans and internal management to assessment of 
the production or disclosure effectiveness. Standards of 
the system demonstrate the company’s efficiency and 
prospects and hence its potential in the related market 
to investors and the public. However, unbalanced 
system or incorrect risk assessment lead to inefficient 
operation of the company or reduce a period of its 
effective operating, prosperity etc. 

Formation of  
corporate governance 
in Ukraine

Становлення 
корпоративного 
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Та не дивлячись на прийняття досить широкої норма-
тивної бази, багато проблем все ще не вирішено. Кор-
поративне управління в цілому залишилось на досить 
низькомурівні. Серед найважливіших проблем та за-
вдань для його вдосконалення можна виділити такі:

• низький рівень захисту прав акціонерів,

• проблеми розкриття інформації та проблеми про-
зорості діяльності загалом,

• вирішення проблем корпоративного управління 
на державних підприємствах,

• поступове звуження обсягів фондового ринку 
та все більше скорочення кількості компаній, які 
можуть пройти лістинг на біржі через усе більшу 
жорсткість вимог до таких компаній,

• відсутність нормативного закріплення обов’язко-
вої посади корпоративного секретаря,

• невміння та небажання менеджменту корпорацій 
враховувати інтереси та оцінювати вплив стейк- 
холдерів (як внутрішніх, так і зовнішніх),

• відсутність збалансованої системи управління 
ризиками, все ще недосконале законодавство та 
державне регулювання.

 
Практичне впровадження 
системи
Щодо практичного впровадження корпоративного 
управління, показовим по ситуації, що склалась в 
Україні, може слугувати дослідження Рейтингового 
агентства «IBI-Rating» у березні-квітні 2016 року се-
ред комерційних банків України. Дослідження показа-
ло (11 учасників), що загалом посилення регуляторних 
вимог сприяло покращенню корпоративного управ-
ління у банківській системі. Попри це, далеко не всі 
банки спираються на прогресивні принципи корпора-
тивного управління, і багатьма банками виконуються  
лише обов’язкові вимоги законодавства у цій сфері, 
а рекомендації та світовий досвід втілюються лише 
небагатьма та частково. Виявилось, що середньозва-
жений рівень відповідності банків прогресивним між-
народним та українським принципам корпоративного 
управління та досвіду впровадження новацій у цій 
сфері досить низький та вказує на наявність значного 
ризику акціонерів, інвесторів та стейкхолдерів.

• a low level of shareholders’ rights protection,

• the problem of information disclosure and 
transparency issues on the whole,

• solution of corporate governance problems on 
state enterprises,

• gradual narrowing of the stock market volumes 
and an increasing reduction in the number of 
companies that can be listed on the stock exchange 
by introduction of stricter requirements to such 
companies, 

• lack of a regulatory act providing for a mandatory 
position of the Corporate Secretary,

• inability and unwillingness to take into account the 
interests of corporate governance, and assess the 
impact of stakeholders (both internal and external 
ones),

• lack of a balanced risk governance system, and still 
imperfect legislation and government regulation.

 
Practical implementation of the 
system
As far as practical implementation of corporate governance 
is concerned, the research by the rating agency IBI-
Rating agency as of March-April 2016 studying Ukrainian 
commercial banks can cast light on the situation in 
Ukraine. It showed (based on 11 study subjects), that 
generally increase in regulatory requirements contributed 
to the improvement of corporate governance in the 
banking system. Despite this, not all banks implement 
advanced principles of corporate governance, many 
of them perform only mandatory legal requirements in 
this sphere, and recommendations and international 
experience are embodied by few and yet partially. It 
was found that an average level of banks’ compliance 
with international and Ukrainian progressive principles 
of corporate governance and experience of innovation 
implementation in this field is quite low, what points out 
to a significant risk for the shareholders, investors, and 
stakeholders.

In general, the positive is that the percentage of 
companies that have successfully implemented corporate 
governance system is steadily increasing. Even before 
defining the position of Corporate Secretary/Director 

підприємств було ліквідовано, а їхнє майно націона-
лізували. Акціонерні товариства за участю держави 
та жорстким її контролем збереглись лише у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Остання спроба 
формувати акціонерні відносини у рамках держав-
ного сектору була здійснена шляхом випуску акцій 
трудового колективу і акцій підприємства відповідно 
до постанови Ради Міністрів СРСР «Про випуск під-
приємствами й організаціями цінних паперів у жовт-
ні 1988». З огляду на те, що значного поширення цей 
випуск не отримав, у 1992 він був припинений.

Формування нової історії

Новітня історія корпоративного управління почалася  
після отримання країною Незалежності та прийнят-
тя  Закону України «Про господарські товариства». 
Він визначив акціонерні товариства як самостій-
ну форму та закріпив правові основи їх створення 
і функціонування. Але корпоративні відносини, які 
впроваджувалися у той час, були вкрай недоскона-
лими: позбавлення прав «дрібних» акціонерів, схеми 
перетворення ВАТ у ЗАТ за зацікавленістю менедж-
менту корпорацій, множинні реєстри акціонерів та 
рейдерські атаки. Окремою серйозною проблемою 
була корпоратизація приватизованих підприємств, 
яка тривала протягом довгих років і засвідчила свою 
досить низьку ефективність. У 2008, з прийняттям 
Закону України «Про акціонерні товариства», розпо-
чався новий етап історії корпоратизації вітчизняного 
виробництва. Цей нормативний акт став результатом 
боротьби, старань та надзвичайних зусиль широко-
го кола професіоналів, у тому числі, – іноземних.

Дослідження системи корпоративного управлін-
ня, проведеного KPMG у вересні 2013, показало, що 
більш-менш ефективно сформовані системи корпо-
ративного управління насправді почали з’являтись 
ще до прийняття Закону — у 2005. А після його при-
йняття кількість компаній, які почали застосовувати 
такі інструменти, підскочила у десять разів. Крім того, 
у 2014. Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку затвердила нову редакцію стратегічно 
важливого документа — «Принципи корпоративно-
го управління». Він не лише систематизував статус 
та механізми реалізації положень корпоративного  
управління, але й узагальнив світові тенденції розвитку 
у цій сфері, оскільки був створений на базі «Принципів 
корпоративного управління ОЕСР». Прийнято вважати, 
що саме цей документ узагальнює глобальне бачення 
складових ефективного корпоративного управління.

in the public sector has been carried out by the issuance 
of shares of the workforce and the company’s shares 
as it provided for by the decree of the USSR Council of 
Ministers «On the issue of securities by enterprises and 
organizations in October 1988». Given that such issue 
didn’t become widespread, in 1992 it was abolished.

 

Formation of a new history

The recent history of corporate governance began with 
Ukraine’s independence and the adoption of the Law of 
Ukraine “On Business Associations”. The Law defined 
a joint stock company as an independent entity and 
defined legal basis of its institution and functioning. But 
corporate relations, introduced at those times, were 
utterly imperfect: deprivation of minority shareholders of 
their rights, schemes of reorganization from OJSC into 
CJSC depending on interests of corporate managers, 
multiple registers of shareholders and raider attacks. 
Corporatization of the privatized enterprises that lasted 
for many years and proved to be fairly low efficient was 
another major issue. In 2008, with the adoption of the 
Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, a new stage 
in the history of domestic production corporatization has 
started. This regulatory act became the result of the 
struggle, diligence and extraordinary efforts of a wide 
range of professionals, including international ones.

A study of corporate governance system, conducted 
by KPMG in September 2013, showed that more or 
less effectively formed corporate governance system 
actually began to appear even before the law adoption –  
in 2005. Upon the adoption, a number of companies 
using such tools raised tenfold. In addition, in 2014 
the National Securities and Stock Market Commission 
approved a new version of the strategically important 
document, i.e. Principles of Corporate Governance. It 
has not only systematized the status and mechanisms 
of corporate governance provisions implementation but 
also has summarized the global trends in this sphere, as 
it was constituted on the basis of the OECD Principles 
of Corporate Governance. It is generally accepted that 
this document summarizes the global vision of all the 
components of effective corporate governance.

However, despite the adoption of a fairly broad regulatory 
framework, many problems are still to be resolved. In 
general, corporate governance remains at a fairly low 
level. The most important issues and challenges to be 
improved include: 



7372

Formation of corporate governance in UkraineСтановлення корпоративного управління в Україні Становлення корпоративного управління в Україні

В цілому, позитивним є те, що відсоток компаній, які 
успішно впровадили у себе систему корпоративного 
управління, невпинно зростає. Ще до обов’язково-
го закріплення посади корпоративного секретаря/
директора багато компаній вводять таку посаду, 
як обов’язкову. Рейтингове агентство «IBI-Rating» 
у 2016 провело дослідження, в рамках якого про-
аналізовані показники корпоративного управління 
55 компаній, акції яких торгуються на міжнародних 
та українських фондових біржах; 12 компаній, акції 
яких торгуються на міжнародних фондових біржах, 
та 43 компанії, акції яких торгуються на українських 
фондових біржах. За результатами дослідження 
було визначено їх рейтинги за рівнем корпоратив-
ного управління.

Серед компаній, акції яких торгуються на міжнарод-
них площадках, у першій п’ятірці з найвищим рей-
тингом були: «Astarta Holding N.V», «Kernel Holding 
S.A.», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», 
«Cadogan Petroleum».

Серед компаній, акції яких торгуються на україн-
ських площадках, до першої п’ятірки ввійшли: «Укр-
телеком», «Концерн Галнафтогаз», «Фармак», «Київ-
енерго», «Центренерго».

Нині держава лобіює прийняття Закону «Про корпо-
ративне управління», який має реформувати, а де- 
факто – впровадити систему ефективного корпоратив-
ного управління на усіх видах державних підприємств.
 
Також, важливою новацією стало прийняття у пер-
шому читанні двох законопроектів, які стосуються 
реформи корпоративного управління. Перший зако-
нопроект щодо механізмів squeeze-out та sell-out доз-
волить акціонерним товариствам скоротити витрати, 
пов‘язані з виконанням вимог щодо публічності, змен-
шити обсяг звітності, послабити регуляцію, отримати 
більше можливостей захиститись від рейдерства та 
знизити загрози корпоративного шантажу. Мінори-
тарні акціонери завдяки законопроекту отримають 
можливість без додаткових витрат на листування з 
товариством та відкриття рахунку в цінних паперах 
скористатися процедурою sell-out та отримати за свої 
цінні папери ринкову ціну і вийти зі складу акціонерів 
товариства. Другим є законопроект, що удоскона-
лить механізми корпоративного управління, надасть 
гнучкість в структуризації правовідносин емітента та 
інвестора, сприятиме більш безпечному залученню 
інвестицій тощо. Кожен інвестор матиме гарантію 
в будь-який момент вийти з бізнесу, забрати свою  
інвестицію та прибуток на неї.

as a mandatory one, such provision was introduced by 
many companies. In 2016, the rating agency IBI-Rating 
agency analyzed corporate governance showings of 
55 companies with shares traded on the international 
and Ukrainian stock exchanges: 12 companies with 
shares traded on international stock exchanges, and 43 
companies with shares traded on the Ukrainian stock 
exchanges. Based on the study, companies’ ratings 
based on the corporate governance level were defined.

Top five rated companies with shares traded on 
international markets include Astarta Holding N.V, 
Kernel Holding S.A., Industrial Milk Company, Ovostar 
Union, and Cadogan Petroleum.

The top five of the companies with shares traded on the 
Ukrainian platforms consists of Ukrtelecom, Concern 
Halnaftohaz, Farmak, Kyivenerho, and Centrenerho.
 
At present, the state lobbies the Law “On corporate 
governance”, which is to reform and de facto to introduce a 
system of good corporate governance at state enterprises 
of all types. In addition, the adoption in the first reading of 
two bills concerning the corporate governance reform was 
an important innovation. The first bill on the squeeze-out 
and sell-out mechanisms will allow joint-stock companies 
to reduce costs related to the publicity requirements, 
reduce the reporting volumes, loosen regulation, get 
more possibilities to protect themselves from raiding and 
reduce the threat of corporate blackmail. By virtue of the 
bill, without additional costs for correspondence with the 
company and opening a securities account the minority 
shareholders will have the possibility to apply the sell-
out procedure, receive a market price for their securities 
and leave the company as shareholders. The second bill 
will improve the mechanisms of corporate governance, 
provide flexibility in structuring the relations of the issuer 
and the investor, contribute to a safer investment, etc. 
Each investor will have the assurance that at any time 
they could leave the business, take their investment and 
due dividends.
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Everyone can win in my world.  
You just need to take the first step 

У моєму світі перемогти може кожен. 
Треба просто зробити перший крок

Інтерв’ю з Миколою Сюткіним, керуючим партне-
ром компанії «S & P» («Siutkin & Partners») про ціну 
лідерства, самовдосконалення, важливість викликів 
до себе та дзеркальне відображення усього цього на 
розвитку бізнесу.    

«S & P» — одна з небагатьох компаній в Україні на 
ринку ризикових інвестицій, яка допомагає інозем-
ному бізнесу вільно інвестувати в Україну, зберігати 
та примножувати свої активи.

Як воно — бути очільником такої компанії? Які склад-
нощі доводиться долати тому, хто одного разу прийняв 
рішення відстоювати інтереси бізнесу у вкрай склад-
них конфліктах? Як це, розуміти, що від твого рішення 
залежить доля самого бізнесу та сотень людей? 

Наша бесіда з Миколою Сюткіним показує, що в 
Україні є унікальні люди, «інакші», — зі своїми глибо-
кими цінностями, розумінням себе в житті, розумін-
ням свого місця та місії на ринку у нашій непростій 
державі та із своїм унікальним підходом до бізнесу.

LDaily: Миколо, розкажіть про компанію «S & P»: як 
вона виникла, як розвивалася?

М. Сюткін: Ми створювали «Siutkin & Partners» більше  
10 років тому. Це були цікаві часи, оскільки я і мої 
партнери прийшли на ринок із структурованого кор-
поративу (ми очолювали юридичні департаменти 
великих іноземних холдингів). Так, ми починали, як 
юридична компанія (ми адвокати і кандидати юри-
дичних наук), але тривалий досвід в корпоративних 
і антирейдерських війнах змінив наш підхід. Ми зро-
зуміли, що юриспруденція може бути лише одним з 
інструментів, необхідних для успішної перемоги у 
найскладніших конфліктах. Тому ми не можемо ска-
зати, що ми надаємо юридичні послуги, ми перейшли 
вже на інший рівень — консалтингу і комплексного 
супроводу бізнесу.

Interview with Mykola Siutkin, Managing Partner of  
S & P (Siutkin & Partners)  about the price of the  
leadership, self-improvement, the importance of 
challenges to yourself and a mirror reflection of all this on 
business development.  

S & P — one of the few companies in Ukraine in the market 
of risky investments, which helps foreign businesses to 
invest freely in Ukraine, save and increase their capital 
assets.

How is it to be the head of such company? What 
difficulties would you have toovercome, if you once 
decided to defend the interests of business in extremely 
difficult variances? How is it to understand that the fate 
of business itself and hundreds of people depend on 
your decision?

Our conversation with Mykola Siutkin shows that in 
Ukraine there are unique people, “others” — with 
their deep values, understanding themselves in life, 
understanding their place and mission in the market in 
our difficult country and with their unique approach to 
business.

LDaily: Mykola, tell us about S & P: how did it originate, 
how did it develop?

M. Siutkin: We created Siutkin & Partners more than 
10 years ago. These and I came to the market with a 
structured corporate (we headed the legal departments 
of large foreign holdings). Yes, we started out as a law 
firm (we are lawyers and candidates of law), but long 
experience in corporate and anti-war wars changed our 
approach. We realized that jurisprudence can only be 
one of the tools necessary for a successful victory in 
the most difficult conflicts. Therefore, we cannot say 
that we provide legal services, we have already moved 
to another level - consulting and integrated business 
support.
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Але тоді ми й гадки не мали як запускати бізнес, ви-
ходити на ринок, як працювати з клієнтами. І саме 
наш досвід роботи в крупних компаніях дав нам, як 
потім виявилося, найнеобхідніше – структурований і 
системний підхід, чесність, розуміння цінності дано-
го нами слова. Саме наш нелегкий 10-річний досвід 
роботи у корпоративному секторі дозволив зрозумі-
ти, як мислить бізнес, які завдання він ставить перед 
ринком, яку якість роботи він хоче бачити і на який 
результат очікує у процесі співпраці. Якщо хочете 
знати, ми і мислимо по-іншому: 

Наприклад, наш клієнт отримує висновок від юристів 
на ринку про можливості придбання землі та мож-
ливість інвестувати суму в $ 100,000,000. Якщо клі-
єнт звертається до нас, ми говоримо, коли у нього 
почнуться «проблеми», яким чином і впродовж яких 

ми заточені під потреби бізнесу, під  
роботу на результат у найкоротші 
терміни та з мінімальними фінансови-

ми затратами. 

But then, we had no idea how to launch a business, 
enter the market, or work with clients. And it is our 
experience of working in large companies that gave us, 
as it later turned out, the most necessary — a structured 
and systematic approach, honesty and understanding 
of the value of the given word. It is our difficult 10-year 
experience in the corporate sector that made it possible 
to understand how the business thinks, what tasks it 
poses to the market, what quality of work it wants to see 
and what result it expects in the process of cooperation. 
If you want to know, we also think differently: 

For example, our client receives an opinion from lawyers 
on the market about the possibility of acquiring land and 
the opportunity to invest an amount of $ 100,000,000. 
If the client addresses us, we say when he would have 
«problems», how and during which time he can lose 

we are sharpened for the needs of business, 
for work for the result in the shortest 
possible time and with minimal financial 
costs. 
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термінів він може втратити актив. Якщо прийме наші 
рекомендації і проведе низку захисних заходів - за-
лишиться з активом у $ 100,000,000, якщо проігнорує 
ризики - втратить об’єкт або понесе значні витрати, 
намагаючись врятувати актив у процесі загострення 
«проблеми». Все  максимально просто, прораховуєш 
ризики і контролюєш реальність, а не віддаєш себе і 
свій бізнес в руки випадковості. 

Чому ми залишили високооплачувані посади у «клас-
них» компаніях?  Відповім так — стало тісно. Хотілося 
рости і розвиватися, а найбільше - застосувати свої 
знання не тільки в рамках однієї компанії, а допо-
могти бізнесу на різних ринках успішно інвестувати 
і примножувати свої активи. Робота в рамках однієї 
компанії, нехай навіть найбільшої, не могла дати такої 
можливості. А ми хотіли і хочемо, якби пишномовно 
це не звучало, — залишити свій слід в історії станов-
лення України, і це саме те, що нас рухає вперед!

LDaily: Вашій компанії вже більше 10 років: які най-
складніші, можливо, — найгучніші «кейси» були реа-
лізовані вами за цей час?

М. Сюткін:  Я думаю, що ви не знайдете в публічній 
площині багато інформації про нашу діяльність, про 
наших клієнтів або про успішні кейси. Ми цього про-
сто не афішуємо, як і наші клієнти. Це свідома політи-
ка, є речі або справи, про які вголос не говорять. Хто 
ми, спитаєте Ви? Ми — це наш результат багаторіч-
ної роботи, ми — це успішно збережені активи наших 
клієнтів, ми — це врятований бізнес наших клієнтів. 
Можна говорити про те, який ти розумний, новатор-
ський, інноваційний, показувати нагороди, публікува-
тися у рейтингах, виступати на всіх бізнес-заходах 
тощо. А можна просто добре робити свою роботу. 
Ми дотримуємося якраз саме такого підходу, тому 
що цілісні люди не мають  необхідності комусь щось 
доводити.

LDaily:  Чому вас навчили роки практики, і як ви впли-
нули на ринок?

М. Сюткін: Після 10 років, після створення «S & P»  
я можу сказати, що ми продовжуємо міняти «прави-
ла гри» в Україні, захищаючи бізнес і навчаючи його 
захищатися самому. І, якщо ви спитаєте мене: «Чи 
працює це?», я зі 100 процентною упевненістю можу 
сказати, що тільки це і працює. Конкретні дії, конкрет-
ні особистості та конкретні перемоги, які змінюють 
світогляд у всіх без винятку «гравців» ринку.

assets. If he accepts our recommendations and carries 
out a number of protective measures, he will remain 
with an asset of $ 100,000,000, if he ignores the risks, 
he will lose the object or incur considerable expenses 
trying to save the asset in the process of aggravating 
the «problem». Everything is very simple, you calculate 
the risks and control the reality, and do not give yourself 
and your business in the hands of chance.

Why did we leave high-paid positions in “class” 
companies? I will answer so — it became crowded. I 
wanted to grow and develop, and most of all — to apply 
my knowledge not only within the framework of one 
company, but to help businesses in various markets 
successfully invest and multiply their assets. Working 
within the framework of one company, even the biggest 
one, could not give such an opportunity. And we wanted 
and we want, as lofty as it sounds — to leave our mark 
in the history of Ukraine’s formation, and this is exactly 
what moves us forward!

LDaily: Your company has been functioning at the 
market for more than 10 years: what were the most 
high-profile “cases” were implemented by you during 
this time?

M. Siutkin:  I think that you will not find in the public 
plane a lot of information about our activities, about 
our clients or about successful cases. We just do not 
advertise it, just like our customers. This is a conscious 
policy, there are things or cases that are not spoken out 
loud. Who are we, you ask? We are our result of many 
years of work, we are successfully saved assets of our 
customers, we are saved business of our customers. You 
can talk about how smart, innovative and path-breaking 
you are, show rewards, publish in ratings, speak at all 
business events, etc. And you can just do your job well. 
This is the approach we adhere to, since whole people do 
not need to prove to anyone.

LDaily: What did you learn over the years of practice, 
and how did you influence the market?

M. Siutkin: After 10 years, after the creation of the  
S & P, I can say that we continue tchanging the “rules 
of the game” in Ukraine, protecting the business and 
teaching it to defend by itself. And if you ask me: “Does 
it work?”, I can say with 100 % confidence that this 
alone works. Specific actions, specific personalities 
and specific victories that change the world view in all 
“players” of the market, without exception.
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Нам навіть приємно, що нас зараз копіюють і нама-
гаються дублікувати наші дії. Наприклад, саме ком-
панія «Suitkin & Partners» вперше почала оперувати 
такими поняттями, як антирейдерство, ризиковість 
інвестицій, чорні юристи, сек’юритизація активів, мі-
німізація ризиків, і застосовувати все це на практиці. 
А сьогодні ця термінологія вже прижилася на ринку. 

LDaily: Які риси характеру об’єднують ваших клієнтів?

М. Сюткін: Найперше — таких людей об’єднує смі-
ливість, причому, це стосується всіх сфер життя. Це 
люди, які самі собі кидають виклики, тому що їм не по-
добаються правила, які їм нав’язують ззовні. Найчас-
тіше ми стикаємося з корупцією, зрадою партнерів 
або близьких людей, і ті, хто до нас звертається — це 
якраз та категорія людей, яка не замовчує про про-
блеми, а намагається їх вирішити, змінити життя, кон-
тролюючи його, і все це виключно у рамках закону.

LDaily: Миколо, ви зараз розповіли як про себе. Ваші 
клієнти так схожі на Вас…

М. Сюткін: Так, схожість дійсно є. По-іншому про-
сто і бути не може. Не може сильна людина довіряти 
тому, хто слабший за неї, менш розумний і не на-
стільки вольовий. 

LDaily: Чи можна провести аналогію між вами і лі-
карями?

М. Сюткін:  Так, можна, але останнім часом нам біль-
ше подобається аналогія з гірськолижним інструкто-
ром. Він теж рятує життя, але лише тим, хто настільки 
розумний, щоб усвідомлювати, що без нього вони мо-
жуть і не спуститися.

Причому, ми не просто змінюємо ри-
нок, ведучи клієнта, ми разом з ним 
проживаємо наше життя. Від початку 
і до кінця. І це не бізнес — це набагато 
більше. Адже наші клієнти довіряють 
нам не тільки свій бізнес, але іноді і сво-
боду, і навіть життя. Це дуже велика 
відповідальність і честь для нас. Тому, 
люди, які пройшли з нами крізь склад-
ні конфлікти, стають нам близькими 

людьми, а не просто клієнтами.

We are even pleased that we are being copied and tried 
to duplicate our actions. For example, it was the company 
Suitkin & Partners that first began to operate with such 
concepts as anti-raidership, investment riskiness, black 
lawyers, asset securitization, risk minimization, and apply 
all this in practice. And today this terminology has already 
taken root in the market. 

LDaily: What are the personality traits that unite your 
customers?

M. Siutkin: First of all, people are united by courage, and 
this applies to all spheres of life. These are people who 
challenge themselves because they do not like the rules 
imposed on them from outside. More often than not, 
we are confronted with corruption, betrayal of partners 
or close people, and those who turn to us are exactly 
the category of people who do not holding back about 
problems, but trying to solve them, change their lives, 
controlling them, and all this exclusively within the law.

LDaily: Mykola, you have now told us about yourself. 
Your customers are so similar to you...

M. Siutkin: Yes, there really is a similarity. It simply 
cannot be in another way. A strong person cannot 
trust someone who is weaker, less intelligent and less 
volitional.

LDaily:  Is it possible to draw an analogy between you 
and the doctors?

M. Syutkin: Yes, it is possible, but recently, we like the 
analogy with the mountain ski instructor more. He also 
saves lives, but only those people’s lives who are so smart 
to understand that without him they cannot go down.
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Moreover, we do not just change the 
market, leading a client, we live our lives 
together with him. From start to finish. 
And this is not business — it’s much more. 
After all, our clients trust us not only their 
business, but sometimes freedom, and 
even life. This is a very great responsibility 
and honor for us. Therefore, people,which 
have gone through difficult conflicts with 
us, became close people for us, not just 
customers.
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LDaily: Я знаю, що друга ваша пристрасть – це триат-
лон. Як ви прийшли до триатлону?

М. Сюткін: Я з дитинства займався спортом і до 15 
років вже був кандидатом у майстри спорту з веслу-
вання. Однак, був період, коли я не підтримував свій 
фізичний розвиток. Але настав момент, коли я усвідо-
мив, що потрібні зміни, і я знову повернувся до спорту.

Чому саме триатлон? Напевно, доля: коли я вперше 
спробував той комплекс вправ, що включає в себе 
триатлон, я зрозумів, що в ньому є глибока філософія, 
особистісне зростання, і, звичайно, ті відкриття, які я 
роблю під час змагань, я переношу на бізнес-процеси 
і, навіть, на спілкування з клієнтами.

LDaily: Що вам дає триатлон?

М. Сюткін: Тренування особисто мені дають дуже ба-
гато. Це не тільки висока самоорганізація, розвиток 
сили волі або просто гарна фізична форма, це ще і 
розуміння того, що неможливо зростати, підвищувати 
рівень в бізнесі, не розвиваючись у інших сферах. І 
мова не йде лише про спорт (для мене спрацювала 
саме ця сфера), я говорю про будь-який інший роз-
виток, для когось це може бути поезія, вокал, танці, 
шахи, музика і так далі. Тут важливо інше — чим би 
ви не захоплювалися, ви будете зростати лише тоді, 
коли будете підвищувати складність рівня.

LDaily: Чи могли б ви провести паралель між спор-
тивними змаганнями та участю у корпоративних кон-
фліктах? Можна говорити про схожість вищезазначе-
них  процесів?

М. Сюткін: Є такі змагання під назвою «OTTILO». Це 
одна з найважчих у світі одноденних гонок на витри-
валість і в перекладі зі шведської означає «з острова 
на острів». Вона проходить у перший понеділок ве-
ресня у Швеції між 26 островами Стокгольмського 
Архіпелагу в холодних водах Балтійського моря. Ко-
манда з двох учасників перепливає з острова на ос-
трів, а по суші пересувається бігом. Учасники повинні 
подолати понад 50 етапів, намотуючи сумарно 10 км 
вплав і 65 км бігом. Час подолання дистанції — не 
більше 14 годин.

Але найскладніше у цій гонці те, що пару пов’язують 
одним шнуром (цахейлу), а це означає, що вся дис-
танція і фініш залежить від злагодженої роботи обох 

LDaily:  I know that your second passion is triathlon. 
How did you come to the triathlon?

M. Siutkin: Since my childhood I’ve been in sports 
and up to 15 years old I was already a candidate for 
master of sports in rowing. However, there was a period 
when I did not support my physical development. But 
the moment came when I realized that changes were 
needed and I went back to sports again.

Why triathlon? Probably, fate: when I first tried that set 
of exercises that triathlon includes, I realized that it has 
a deep philosophy, personal growth, and, of course, 
those discoveries that I make during the competitions, I 
transfer to business processes and even to communicate 
with customers.

LDaily:  What does triathlon give you?

M. Siutkin: I personally get a lot of training. It is not only 
high self-organization, development of will power or just 
a good physical form, it is also an understanding that 
it is impossible to grow, to raise the level in business 
without developing in other spheres. And it’s not just 
about sports (it’s this sphere that worked for me), I’m 
talking about any other development, for someone it 
might be poetry, vocals, dances, chess, music and so 
on. What’s important here is different — whatever you 
are addicted to, you will grow only when you raise the 
complexity level.

A simple rule that works for me is trouble-free — to 
achieve something big, you need to start small and 
gradually increase your speed. Now for me, triathlon is 
a way of life. What is most difficult for me in sports is to 
do a little “feat” every day, and only in this way can you 
win a big game.

LDaily: Could you draw a parallel between sports 
competitions and participation in corporate conflicts? 
Can we talk about the similarity of the above processes?

M. Siutkin: There are such competitions called OTTILO. 
This is one of the hardest in the world one-day endurance 
race and in translation from Swedish means “from 
island to island”. It takes place on the first Monday in 
September in Sweden, between the 26 islands of the 
Stockholm Archipelago in the cold waters of the Baltic 
Sea. A team of two participants swims from island to 
island, and by land moves by running. Participants must 
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членів команди. За правилами гонки спортсмени не 
повинні віддалятися один від одного більш ніж на  
50 м на суші і на 5 м у воді. Повна довіра між спортс-
менами це не примха, а необхідність, самопожертва, 
допомога, коучинг, ділитися їжею та водою і лише тоді 
можна говорити про проходження такої гонки.

Якщо говорити про складні війни, то наша робота з 
клієнтам дуже схожа на цю гонку, і перемогти в ній 
можна тільки разом, за умови стовідсоткової віддачі 
та довіри одне до одного.

LDaily: Що Вас ще захоплює, крім триатлону?

М. Сюткін: Гарне запитання (посміхається). У мене є 
низка захоплень, що не належать до моєї професійної 
діяльності. Перше це — портал lawyer.ua, — сервіс, 
призначений допомогти будь-якій людині (незалежно 
від його доходу) отримувати цілодобовий доступ до 
кваліфікованих юридичних послуг. Основна мета —
підняти правосвідомість простих людей, допомогти їм 
зрозуміти свої права і навчити їх ними користуватися.

Друге захоплення — це Lawyers Academy — освітня 
платформа. Саме Academy покликана підвищувати 
кваліфікацію як персоналу, так і CEO. Особливою по-
пулярністю в бізнесі користуються корпоративні про-
грами, тренінги, семінари з різноманітних тематик.

Але моя справжня пристрасть і захоплення — це 
видання LDaily. Ідея щодо  створенню LDaily при-
йшла до мене в момент усвідомлення того, що в 
країні немає майданчика, де перші особи крупного 
бізнесу могли б вільно і відкрито ділитися власним 
досвідом, практикою, успіхами та невдачами у бізне-
сі. На превеликий мій жаль, журналістика практично 
перестала існувати у чистому вигляді, підбір людей, 
які дають інтерв’ю, у багатьох виданнях відбуваєть-
ся на основі комерційних розрахунків. Ми ж хочемо 
дати можливість бізнесу говорити про важливі для 
них речі, надати можливість вільно висловлюватися 
і визначати свої цінності та місію.

Текст: Жанна Гаращук

overcome more than 50 stages, winding a total of 10 km 
swimming and 65 km of running. Time to overcome the 
distance — no more than 14 hours.

But the most difficult thing in this race is that the pair is 
tied with one cord (tsaheylu), which means that the entire 
distance and finish depends on the well-coordinated work 
of both team members. According to the rules of the race, 
athletes should not be separated from each other by more 
than 50 m on land and 5 m in water. Full trust between 
athletes is not a whim, but a necessity, self-sacrifice, 
help, coaching, sharing food and water, and only then can 
we talk about the passage of such a race.

If we talk about a complex war, our work with customers 
is very similar to this race, and it can only be won 
together, provided one hundred percent of the bestowal 
and trust in each other.

LDaily: What’s more exciting than triathlon?

M. Siutkin: Good question (smiling). I have a number of 
hobbies that are not related to my professional activities. 
The first is the lawyer.ua portal, — a service designed 
to help anyone (regardless of his or her income) to get 
round-the-clock access to qualified legal services. The 
main goal is to raise the sense of justice of ordinary 
people, help them understand their rights and teach 
them how to use these rights.

The second hobby is Lawyers Academy — an 
educational platform. It is the Academy that is called 
upon to upgrade the qualifications of both staff and 
CEO. Especially popular in business are corporate 
programs, trainings, seminars on various topics.

But my true passion and crush is the publication of 
LDaily. The idea to create LDaily came to me at the 
moment of realizing that there is no place in the country 
where the first persons of big business could freely and 
openly share their own experience, practice, successes 
and failures in business. To my great regret, journalism 
has practically ceased to exist in its pure form, the 
selection of people who give interviews in many 
publications is based on commercial calculations. We 
want to allow business to talk about important things 
for them, to provide an opportunity to freely express 
themselves and determine their values and mission.

Text: Zhanna Garashchuk
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Альберт Ейнштейн:
«Прагни не до того, щоб домогтися успіху, а до 
того, щоб твоє життя мало сенс.»

Йонас Ріддерстрале:
«З’єднай технології з довірою — і гроші вияв-
ляться зовсім поряд.»

Томас Джефферсон: 
«Ніщо не дає стільки переваг перед іншими, як 
здатність залишатися спокійним і холоднокров-
ним у будь-якій ситуації.»

Дейвід Огілві: 
«Якщо в один чудовий день ви виявите, що гово-
рите одне і те ж кардиналу і циркачу, для вас все 
закінчено. До різних соціальних, професійних, 
вікових груп потрібен різний підхід.»

Чарльз Кеттерінг: 
«Добре сформульована проблема  — це наполо-
вину вирішена проблема.»

Аристотель Онассіс: 
«Щоб бути успішним, виглядайте засмаглим, 
живіть в елегантному будинку (навіть якщо ви 
на горищі), відвідуйте гарні ресторани (навіть 
якщо п’єте один напій) і, якщо ви берете у борг, –  
беріть по-крупному.»

Генрі Детердінг: 
«Простота керує усім, що чогось варте, і коли 
я натикався на ділову пропозицію, яку, на влас-
ний розсуд, я не міг звести до найпростішого, я 
розумів, що справа  безнадійна, і відмовлявся 
від неї».

Гілберт Кіт Честертон: 
«Своїм успіхом я зобов’язаний тому, що з пова-
гою вислуховував найкращі поради, а потім ро-
бив повністю протилежне.»

Джон Девісон Рокфеллер:
«Я би краще найняв би людину з ентузіазмом, 
ніж людину, яка все знає.»

Террі Гібсон: 
«Не шукайте людей, які не брешуть, — їх не 
буває. Шукайте тих, хто обманює, але не зра-
джує — з такими можна мати справу.»

RECIPES FOR BUSINESS БІЗНЕС-РЕЦЕПТИ

Найкращі поради успішних людей    
Best tips from successful people

Albert Einstein: 
“Try not to become a man of success, but rather 
try to become a man of value.”

Jonas Ridderstråle: 
«Combine technology with faith and the money 
will be very close.”

Thomas Jefferson: 
“Nothing gives one person so much advantage 
over another as to remain always cool and 
unruffled under all circumstances.”

David Ogilvy: 
“If one beautiful day you find yourself telling the 
same to cardinal and acrobat, you’re done. Dif-
ferent social, professional and age groups need 
different approaches.”

Charles Kettering: 
“A problem well stated is a problem half-solved.”

Aristotle Onassis: 
“To be successful, keep looking tanned, live in an 
elegant building (even if you stay in the attic), be 
seen in smart restaurants (even if you only nurse 
one drink) and if you borrow, borrow big.”

Henri Deterding: 
“There is a master key to success with which no 
man can fail.  Its name is simplicity.  Simplicity, 
I mean, in the sense of reducing to the simplest 
possible terms every problem that besets us. 
Whenever I have met a business proposition 
which, after taking thought, I could not reduce to 
simplicity, I have left it alone.”

Gilbert K. Chesterton: 
“I owe my success to having listened respectfully 
to the very best advice, and then going away and 
doing the exact opposite.» 

John D. Rockefeller: 
“I would rather hire a man with enthusiasm, than a 
man who knows everything.”  

Terry Gibson: 
“Do not look for people who do not lie, there are 
no such.  Look for those who lie but don’t betray, 
you can deal with those.” 




