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ЗМІСТ CONTENT EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

Будуємо та інвестуємо! 

Команда LDaily зовсім не випадково відкриває 2018 
рік випуском журналу, присвяченим будівельній тема-
тиці та у партнерстві з Українським клубом нерухомо-
сті URE Club.      

Враховуючи те, що будівництво – саме та галузь, на 
яку в першу чергу звертають увагу інвестори, оціню-
ючи перспективи розвитку країни та власні можливо-
сті заробити, у цьому номері ми зібрали таких CEO 
будівельних та девелоперських компаній, які створю-
ють нові робочі місця, наповнюють державний бю-
джет, відкриті до діалогу та обміну досвідом, розвитку 
та співробітництва. А для того, щоб світова спільнота 
переконалась в інвестиційній привабливості Україні, 
LDaily буде представлений на MIPIM 2018.    

Завдяки зусиллям таких особистостей світ розуміє, 
що Україна на правильному шляху, перейшла від де-
кларацій до справ, а також гідна того, щоб займати 
місце поряд із світовими економічно розвиненими 
державами. 

Жанна Гаращук
Головний редактор LDaily

           Build and invest! 

The LDaily team does not accidentally open the 2018 
issue of a journal devoted to construction subject and in 
partnership with the Ukrainian URE Club.      

Taking into account that construction is the industry 
that attracts the attention of investors in the first place, 
assessing the prospects of the country’s development 
and its own ability to earn, in this issue we have collected 
such CEO construction and development companies that 
create new jobs, fill the state budget, open to dialogue and 
exchange of experience, development and cooperation. 
And in order for the world community to be convinced 
of the investment attractiveness of Ukraine, LDaily will be 
represented at MIPIM 2018.    

Through the efforts of such personalities, the world 
understands that Ukraine is on the right path, has moved 
from declarations to cases, and is worthy of taking a place 
along with the world’s economically developed countries. 

 
Zhanna Garashchuk

LDaily Editor-in-chief 
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Realities and 
Prospects of the 
Ukrainian Real  
Estate Market

Реалії та  
перспективи ринку 
нерухомості України

Ринок нерухомості України протягом усього 2017 
року відчував вплив як економічних, так і політич-
них кризових явищ, перебуваючи під тиском еконо-
мічного спаду і зниження купівельної спроможності 
населення.

Незважаючи на всі негативні тенденції, статистика бу-
дівництва в період 2017 року зафіксувала позитивні 
результати, які підтверджуються таким авторитетним 
світовим рейтингом легкості ведення бізнесу Doing 
Business, проведеним Світовим банком, в якому Укра-
їна поліпшила свої показники і піднялася на 76 пози-
цію. В даному дослідженні зафіксовано, що за показ-
ником «отримання дозволів на будівництво» країна 
рекордно поліпшила свої результати і потрапила в 
топ-40 країн.

ОФІЦІЙНІ ДАНІ 

Спираючись на дані, які анонсувала Державна служба 
статистики, в Україні зафіксовано зростання обсягів 
будівельних робіт у всіх сегментах будівництва. Напри-
клад, в період 10 місяців 2017 року зазначено, що дані 
загального приросту склали 23 %, зокрема, зведення 
житлових будинків збільшилося на 13 %, нежитлових 
– на 27 %. Будівництво інженерних споруд зросло май-
же на третину – 28 %. У грошовому еквіваленті загаль-
ний обсяг робіт склав 73,5 млрд гривень.

Ukraine’s real estate market throughout 2017 
experienced the impact of both economic and political 
crisis phenomena, under pressure from the economic 
downturn and lower purchasing power of the population.

Despite all the negative trends, construction statistics 
in the period 2017 recorded positive results, which 
are confirmed by such an authoritative world ranking 
of Doing Business ease of doing business, conducted 
by the World Bank, in which Ukraine has improved 
its performance and rose to the 76th position. In this 
study, it was recorded that according to the indicator 
of “obtaining permits for construction” the country had 
a record improvement in its results and hit the top 40 
countries.

OFFICIAL DATA

Based on the data announced by the State Statistics 
Service, in Ukraine, growth in volumes of construction 
works in all segments of construction has been recorded. 
For example, during the period of 10 months of 2017, it 
was noted that the data for the overall increase amounted 
to 23 %, in particular, the construction of residential 
buildings increased by 13 %, non-residential – by 27 %. 
Construction of engineering structures grew by almost 
one-third – 28 %. In the monetary equivalent, the total 
volume of work amounted to 73.5 billion UAH.

At the same time, NBU experts note the decline in 
housing prices in the segment of the Ukrainian real estate 
market, which is reflected in the reports of the regulator. 
Due to the lack of demand, the price of a square meter is 
sold at virtually the cost price.

If speaking geographically, then large cities of 
Ukraine are replenished with new complexes and new 
buildings.

For example, statistical data confirm that over the period 
of 9 months of last year, the housing stock replenished 
by 6.8 million square meters. m, ie increased by 21.4 %, 
compared to the same period in 2016. During this time 
put into operation about 84.4 thousand apartments, the 
cost of 1 meter square is about 12000 UAH. In 2018, 
experts predict a rise in price to 14340 USD. per square 
meter m, however, all experts refer to an increase in 
demand.

THE FIRST CRISIS

Recall that the real estate market reacted to the crisis in 
2008, a sharp fall in prices, but in 2012, the situation on 
the real estate market has stabilized.

In 2014, changes reoccupied this segment due to the 
appreciation of the dollar / UAH, ie the fall was about 

У той же час експерти НБУ констатують зниження цін 
на житло в сегменті ринку української нерухомості, 
що відображено у звітах регулятора. У зв’язку з від-
сутністю попиту ціна квадратного метра продається 
практично за собівартістю.

Якщо ж говорити за географічним принципом, то ве-
ликі міста України  поповнюються новими комплекса-
ми і новобудовами.

Так, наприклад, статистичні дані підтверджують, що 
в період 9 місяців минулого року житловий фонд по-
повнився на 6,8 млн кв. м, тобто, виріс на 21,4 % в 
порівнянні з тим же періодом 2016 року. За цей час 
введено в експлуатацію близько 84,4 тисячі квартир, 
собівартість 1 кв. м становить близько 12000 грн. У 
2018 році експерти прогнозують зростання ціни до 
14340 грн. за кв. м, правда, всі експерти посилаються 
на збільшення попиту.

ПЕРША КРИЗА

Нагадаємо, що ринок нерухомості відреагував на 
кризу 2008 року різким падінням ціни, але вже в 2012 
році ситуація на ринку нерухомості стабілізувалася.

У 2014 році зміни знову торкнулися даного сегменту 
через збільшення курсу долар/гривня, тобто, падіння  



8 9

склало близько 2 %. Факторами, які в результаті при-
вели до падіння ціни, стала анексія Криму, а також 
війна на сході України. Вже в 2017 році експерти рин-
ку констатували, що в цей період зниження ціни скла-
ло близько 0,5 %.

Прогнозують, що в період поточного року ринок по-
винен бути стабільним, хоча можливо плавне зни-
ження ціни.

Каталізатором зростання ціни може стати збіль-
шення попиту на нерухомість, експерти не про-
гнозують його (попит) в даний період року. На сьо-
годнішній день відомо, що пропозиція перевищує 
попит в даному сегменті.

Цікаво знати, що протягом усього 2017 року зафік-
совано зниження ціни в розмірі 10-15 % на всьому 
ринку нерухомості через неплатоспроможність на-
селення, а також в результаті АТО, а населення, яке 
має можливості придбати нерухомість, не поспішає 
вкладати кошти, посилаючись на нестабільність си-
туації, а також через відсутність іпотечного кредиту-
вання.

У підсумку, в період 2018 року тенденція на ринку не-
рухомості призведе до зниження цін на 10 %, різкого 
обвалу на ринку нерухомості не варто очікувати.

Новою тенденцією стає перехід з цінової площини 
в якісну, тобто, акцент на покупця, який вибирає не 
тільки найбільш вигідну вартість, але і набір певних 
переваг. Тепер і нашим забудовникам доводиться орі-
єнтуватися на досвід європейських держав, де люди 
вибирають не просто об’єкт для проживання з висо-
котехнологічними та інноваційними засобами управ-
ління будинку, а фактично потрапляють в міні-держа-
ву з сучасними парками, велодоріжками, дитячими 
ігровими та спортивними майданчиками, розважаль-
ними комплексами.

ЦІНА НА НОВОБУДОВИ

Якщо говорити про ціну квадратного метра в столи-
ці, то придбати квартиру в сегменті «економ-класу» 
в середньому можливо за 17630 грн за кв. м, в сег-
менті «комфорт» ціна складе вже 21724 грн за кв. м, 
а в «бізнес-класі» – 32913 грн за кв. м, і топова ціна в 
«преміум» – близько 49861 грн за кв. м.

Realities and Prospects of the Ukrainian Real Estate MarketРеалії та перспективи ринку нерухомості України

2 %. The factors that led to the fall in prices were the 
annexation of Crimea, as well as the war in eastern 
Ukraine. Already in 2017, market experts stated that 
during this period, the price drop was about 0.5 %.

It is forecasted that in the current year the market should 
be stable, although, it is possible to gradually reduce 
prices.

The catalyst for price growth may be an increase in 
real estate demand, experts do not predict it (demand) 
in this period of the year. To date, it is known that the 
supply exceeds the demand in this segment.

It is interesting to know that throughout the year 2017 
a price decrease of 10-15 % was recorded throughout 
the real estate market due to the insolvency of the 
population, as well as the result of the war with the 
Antiterrorist Operation, and the people who have the 
opportunity to purchase real estate, are in no hurry to 
invest, referring to instability situation, as well as lack 
of mortgage lending.

As a result, in the period of 2018, the trend in the real 
estate market will lead to a 10 % decrease in prices, a 
sharp collapse in the real estate market should not be 
expected.

A new trend is the transition from a price point to a 
qualitative one, that is, an emphasis on a buyer who 
chooses not only the most advantageous cost, but 
also a set of certain benefits. Now our developers 
have to rely on the experience of European states, 
where people choose not only an object for living 
with high-tech and innovative management means 
of the house, but actually fall into the mini-state with 
modern parks, cycle tracks, children’s play and sports 
grounds, entertainment complexes.

PRICE FOR NEW BUILDINGS

If we talk about the price of a square meter in the 
capital, then buying an apartment in the segment of 
“economy class” on average is possible for 17630 
UAH per іquare meters, in the segment of “comfort” 
the price will be already 21724 UAH per іquare meters, 
and in the “business class” – 32,913 UAH per sq. m. 
m, and the top price in the “premium” – about 49861 
UAH per іquare meters.

ЗАБУДОВНИКИ

• Лідером-забудовників є компанія «Укрбуд», яка 
здала 18 231 квартиру.

• Друге місце у компанії «Київміськбуд», яка здала 
близько 4 333 квартири.

• Третє місце у компанії «Столиця груп» – 947 
квартир.

ЗАБУДОВНИКИ ПЕРЕДМІСТЯ

Перше місце серед забудовників передмістя займає 
компанія «Синергія», яка здала 944 квартири, м. Ірпінь.

• Друге місце – Martynov Real Estate – 594 кварти-
ри, с. Борщагівка.

• Третє місце – «Новбуд» – 498 квартир, с. Свято-
петровське.

ВТОРИННИЙ РИНОК

У період першого місяця поточного року зафіксовано 
незначне зниження, що відбилося в обсязі загальної 
площі на 3,3 %, а в доларовому еквіваленті на 3,6 %.

Медіанна ціна квадратного метра житла за місяць 
зменшилася на 0,4 % до $ 1053 за кв. м, що в річному 
еквіваленті склало 4,9 %.

Мінімальна кількість квартир сегмента вторинного 
житла представлена в центрі столиці – 20 %, Лівий 
берег демонструє близько 31 % квартир, Правий бе-
рег є лідером продажів – 49 %.

Якщо ж говорити про габаритність квартир, то вто-
ринний ринок пропонує:

• однокімнатні – 27 %;
• двокімнатні – 32 %;
• трикімнатні – 34 %;
• чотирикімнатні – 7 %.
1. Лідером пропозицій є Дарницький район – 15 %.
2. Друге місце займає Голосіївський район – 14 %.
3. Бронзовий призер – Печерсьий район – 13 %.

Фахівці Мін’юсту опублікували спільну статистику угод 
на вторинному ринку в період ІІІ кварталу 2017 року.

Повна інформація за регіонами з’явиться в кінці лю-
того/початок березня.

DEVELOPERS

• The leader of the developers is the company 
“Ukrbud”, which handed over 18 thousand 231 
apartments.

• Second place in the company “Kyivmiskbud”, which 
delivered about 4 thousand 333 apartments.

• The third place in the company “Capital of the 
Group” – 947 apartments.

SUBURBAN DEVELOPERS

The first place among developers of the suburb is the 
company “Synergy”, which delivered 944 apartments, 
city of Irpin.

• Second place – Martynov Real Estate – 594 
apartments, village Borshchagovka

• The third place – “Novobud” – 498 apartments, 
village Svyatopetrivske.

SECONDARY MARKET

During the first month of this year, a slight decrease was 
recorded, which was reflected in the volume of the total 
area by 3.3 %, and in the dollar equivalent by 3.6 %.

The median price per square meter of housing for the 
month decreased by 0.4 % to $ 1053 per іquare meters, 
which in the annual equivalent was 4.9 %.

The minimum number of apartments in the segment of 
secondary housing is represented in the center of the 
capital – 20 %, the Left Bank shows about 31 % of 
apartments, Right Bank is the leader of sales – 49 %.

If we talk about the size of apartments, then the secondary 
market offers:

• one room – 27 %;
• two-room – 32 %;
• three rooms – 34 %;
• four rooms – 7 %.
1. The leader of the proposals is Darnytsky District – 15%.
2. The second place is Goloseevsky district – 14%.
3. Bronze medalist – Pechersk district – 13%.

Specialists of the Ministry of Justice published joint 
statistics on transactions in the secondary market during 
the third quarter of 2017.
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Відповідно до даних тільки з липня по вересень дер-
жавні і приватні нотаріуси засвідчили 65484 угоди 
купівлі-продажу квартир і житлових будинків. Якщо 
умовно розділити на кількість українських областей, 
то приблизно вийде 2800 угод/регіон.

ОРЕНДА

Якщо ж проаналізувати тенденції сегменту оренди, 
то є всі підстави прогнозувати збільшення зростання 
ціни у зв’язку з попитом. Піковим періодом фіксують 
серпень-вересень, що є вже стабільно-традиційним 
на ринку.

У сегменті елітного житла оренда практично не змі-
нилася, але пропозиції дешевого житла показали 
зростання.

Експерти констатують збільшення попиту на оренду 
квартир у великих містах України, там, де є пропозиція 
роботи: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Тернопіль.

У 2017 році зростання ціни на оренду квартир скла-
ло близько 15-20 %. У Києві оренда малогабаритної 
однокімнатної квартири в середньому оцінюється в  
6 тисяч гривень.

Правда, зараз орендарі вважають за краще знімати 
нерухомість в багатоквартирних комплексах.

КОТЕДЖНІ ПРОПОЗИЦІЇ

На початок року зафіксовано ціну квадратного метра 
в котеджі, розташованому в Київській області, близь-
ко 16556 грн, що підтверджує зростання ціни на 3 %, 
якщо порівнювати з тим же періодом минулого року.

Топовими вважаються пропозиції щодо продажу у 
відносно близькому розташуванні до столиці – до  
12 кілометрів: Вишгородський район, Ірпінь, Буча, 
Обухівський, Одеський напрямки.

Золотим призером ціни квадратного метра в котедж-
ному містечку є Обухівський район – 27060 грн за кв.м.

За ним слідує Вишгородський район – 20039 грн за 
кв. м, Васильківський район – 15984 грн за кв. м.

«Квадрат» тут виріс на 5,4 % в порівнянні з січнем 
2017 року, що дорівнює 818 гривням.

Complete information by region will appear at the end of 
February / beginning of March.

According to data only from July to September, state 
and private notaries confirmed 65484 transactions 
of sale and purchase of apartments and houses. If 
conditionally divided into the number of Ukrainian 
regions, then approximately 2800 transactions / 
region will turn out.

RENT

If we analyze the trends of the lease segment, then there 
is every reason to predict the increase in price growth 
due to demand. The peak period is August-September, 
which is already stable and traditional in the market.

The segment of elite housing rental has practically not 
changed, but offers cheap housing showed growth.

Experts note an increase in demand for apartments in 
major cities of Ukraine, where there is an offer of work: 
Kiev, Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv, Ternopil.

In 2017, the increase in the price of apartments for rent 
was about 15-20 %. In Kiev, renting a small one-room 
apartment on average is estimated at 6 thousand UAH.

True, tenants now prefer to rent real estate in multi-
apartment complexes.

COTTAGE OFFERS

At the beginning of the year, the price of a square meter 
in a cottage located in the Kiev region was fixed at about 
UAH 16,556, which confirms the price increase by 3%, if 
compared with the same period last year.

Topovymi are proposals for sale in a relatively close 
location to the capital – up to 12 kilometers: Vyshgorod 
district, Irpin, Bucha, Obukhiv, Odessa directions.

Gold prize-winner of a square meter price in a cottage 
town is Obukhiv district – 27060 UAH per sq. m.

It follows the Vyshgorod district – 20039 UAH per sq. m, 
Vasilkovsky district – 15984 UAH per sq. m.

The “square” here grew by 5.4 % compared to January 
2017, which is equal to 818 UAH.
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ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

Аналітика продажів приватних будинків зафіксувала 
зростання пропозицій щодо продажу в Подільському 
районі Києва на 9 %, Оболонському районі на 8 %, 
Деснянському районі на 3 %.

Зниження активності констатується в Солом’янсько-
му, Шевченківському районах.

Експерти інформують про те, що продаж будинків в 
передмісті Києва і у всіх регіонах має тенденцію до 
зниження в розмірі 1 %: Бориспільському, Бровар-
ському, Васильківському, Вишгородському.

ТОРГОВА НЕРУХОМІСТЬ

Протягом усього 2017 року ринок комерційної неру-
хомості відчував вплив економічного спаду.

Ділова активність даного сегмента ринку фіксувала 
зниження, як, втім, і в інших сегментах ринку неру-
хомості.

Сфера офісного і торгового ринку ознаменувалася 
зростанням вакантності на тлі підвищення гривневих 
ставок.

Медіанна ціна оренди торгових площ на початок по-
точного року в великих містах України склала $ 12,5 
за кв. м, що свідчить про зниження ціни на 7,7 %, 
якщо порівнювати з початком 2017 року.

ГОТЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ 

Готельний бізнес фіксував зниження заповнюваності. 
Основні девелопери ринку переносили терміни від-
криття об’єктів, враховуючи ряд економічних факторів.

Зниження попиту фіксують експерти ринку в тор-
говому сегменті внаслідок девальвації гривні, що в 
результаті вплинуло на діяльність рітейлерів, тобто 
зменшення товарообігу призвело до скорочення 
торговельних площ.

Експерти прогнозують, що більшість ритейлерів до-
поки змушені відкласти наміри про розширення тор-
гових павільйонів. Правда, такі світові представники, 
як IKEA і H&M, придивляються до українського ринку 
і заявили про свій вхід.

PRIVATE SECTOR

Private house sales analysts recorded an increase in 
sales proposals in the Podolsky district of Kyiv by 9 %, in 
Obolonsky district by 8 %, and in Desniansky district by 3 %.

The decrease in activity is reported in Solomensky, 
Shevchenko districts.

Experts inform that the sale of houses in the suburbs of 
Kiev and in all regions tends to decrease in the amount of 
1 %: Borispol, Brovary, Vasylkivsky, Vyshgorodsky.

COMMERCIAL REAL ESTATE

Throughout 2017, the commercial real estate market was 
affected by the economic downturn.

Business activity of this segment of the market recorded 
a decrease, as, indeed, in other segments of the real 
estate market.

The sphere of the office and trade market was marked by 
an increase in vacancy against the background of raising 
UAH rates.

The median price of lease of retail space at the beginning 
of this year in large cities of Ukraine was $ 12.5 per sq. m, 
which indicates a 7.7 % decrease in prices if compared 
with the beginning of 2017.

HOTEL REAL ESTATE

The hotel business has fixed a decrease in occupancy. 
Major market developers have delayed the opening of the 
facilities, taking into account a number of economic factors.

Demand decline is fixed by market experts in the trading 
segment as a result of the devaluation of the UAH, which 
eventually affected the retailers’ activities, that is, the 
reduction of trade resulted in the reduction of retail space.

Experts predict that most retailers still have to postpone 
plans to expand the trading pavilions. True, such global 
representatives as IKEA and H&M are looking at the 
Ukrainian market and have announced their entry.

Ukraine’s economy over the past year has demonstrated 
stabilization and the first signs of growth. But the need to 
change the very model of economy in Ukraine has come 
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Українська економіка протягом минулого року про-
демонструвала стабілізацію і перші ознаки росту. Але 
назріла необхідність змінити саму модель економіки в 
Україні: перевести із сировинного типу на створення 
додаткової вартості в середині країни.

Такі реформи повинні стосуватися і ринку нерухо-
мості, як одного із сегментів економіки, що повинен 
стати важливим фактором у формуванні ВВП країни.

ПЕРСПЕКТИВИ

Сфера ринку нерухомості – «молода», адже її початок 
формування відповідає часу проголошення незалеж-
ності України. Ринок нерухомості в державі форму-
ється і зараз: удосконалюються правові, законодавчі, 
юридичні основи, регламентується фінансово-банків-
ське кредитування, створюються привабливі умови 
для ведення бізнесу, а в результаті – і гарантія для за-
лучення інвестицій; використовується набутий досвід 
європейських країн у цій галузі, що дозволить розви-
вати ринок нерухомості і суттєво збільшити доходи до 
державного бюджету.

Як приклад реформування та вдосконалення право-
вої бази, в Кабінеті міністрів готують зміни до Жит-
лового кодексу, які мають визначити правила у сфері 
орендованого житла.

Майбутнє передбачає розширення опцій у сфері не-
рухомості, де власником орендованого житла зможе 
виступати не тільки фізична особа, а й компанія, дер-
жавні підприємства та сама держава, що потребує 
створення юридичного механізму, який урегулює від-
носини між сторонами, розширить функціонал викупу 
орендарями житла. В результаті – ринок стане дієвим 
джерелом поповнення бюджету країни.

У зв’язку з наданням можливості молодим людям при-
дбання власного житла на ринку з’явилися кварти-
ри-малометражки сегмента смарт, тобто, дані квартири 
мають мінімальну площу до 20 кв. м. Ринок вже переорі-
єнтувався на потреби клієнтів, наприклад, зафіксовано, 
що у новобудовах 53 % квартир – однокімнатні. Експер-
ти пояснюють таку тенденцію ростом комунальних пла-
тежів, осучасненням і відповідністю до вимог покупців, 
що в результаті впливає і на формування вартості квар-
тир. А, окрім того, сучасні люди мінімум часу проводять 
в своїх оселях, що вплинуло на стандарти інфраструк-
турного плану (розвиток необхідних для життя та роз-
ваг структур на території комплексів).

to an end: to transfer from the raw material type to create 
an additional cost in the middle of the country.

Such reforms should relate to the real estate market 
as one of the segments of the economy, which should 
become an important factor in the formation of the 
country’s GDP.

PERSPECTIVES

The real estate market is “young”, because its formation 
begins with the declaration of the independence 
of Ukraine. The real estate market in the state is 
being formed now: the legal, legislative, legal bases 
are being improved, financial and bank lending is 
regulated, attractive conditions for doing business are 
created, and as a result – a guarantee for attraction 
of investments, the experience of European countries 
in this field is used, which will allow develop the real 
estate market and substantially increase revenues to 
the state budget.

As an example of reforming and improving the legal 
framework, the Cabinet of Ministers is preparing 
amendments to the Housing Code, which should define 
the rules in the field of leased housing.

The future implies expansion of options in real estate, 
where the owner of the rented accommodation will be able 
to act not only the individual, but also the company, state 
enterprises and the state, which requires the creation of 
a legal mechanism that regulates the relations between 
the parties, will expand the function of redemption of 
tenants of housing. As a result, the market will become 
an effective source of replenishing the country’s budget.

Due to the possibility for young people to purchase 
their own housing on the market appeared flat-small-
scale segment smart, that is, these apartments have a 
minimum area of up to 20 meters square. The market 
has already reoriented to the needs of customers, for 
example, it was recorded that in new buildings 53% 
of apartments - one-bedroom. Experts explain such 
a trend in the growth of utility bills, modernization 
and compliance with the requirements of buyers, 
which in the end affects the formation of the value 
of apartments. And besides, modern people spend 
at least the time in their homes, which influenced the 
standards of the infrastructure plan (development of 
the necessary for life and entertainment structures on 
the territory of the complexes).
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ІНВЕСТИЦІЇЇ

Українські компанії-забудовники пройшли етап «очи-
щення», тобто, залишилися сильні гравці ринку з іс-
торією та репутацією. Але це не означає, що ринок 
закритий для молодих і перспективних компаній. 
Регіонально привабливими для будівництва залиша-
ються міста, в яких є ринок роботи. Експерти про-
гнозують відновлення зацікавленості до комерційної 
нерухомості.

Українські інвестори залишаються головним дже-
релом фінансування угод M&A, на другому місці – 
іноземні стратегічні інвестори, які вже мають свої 
активи в Україні і готові до подальшої експансії біз-
несу. Наприклад, в 2017 році була проведена уго-
да, згідно якої український бізнесмен Сергій Тігіпко 
купив 100 % активів компанії забудовника «Білдінг 
Інвест Груп» через свою компанію Devisal Limited. 
Цікаво знати, що придбана компанія – девелопер 
проекту будівництва торгово-разважального цен-
тру (ТРЦ) Podol Mall.

Протягом 2017 року компанія New Ukraine PE 
Holding викупила два діючих бізнес- центри «Прайм» 
та «Євразія» у БТА Банку, а турецька компанія Beta 
Kimyasal Maddeler Yatirim A.S. (Beta, Стамбул) збіль-
шила свою частку активів до контрольного пакету в 
ТОВ «Міропласт» (Дніпро), який є виробником мета-
ло-пластикових вікон.

Проблема у забезпеченні громадян комфортабель-
ним і зручним житлом залишається великою, на-
гальною необхідністю. Перші і основні роботи мають 
починатися з позбавлення від аварійного житлового 
фонду радянського періоду, зокрема, таких попу-
лярних старих «хрущовок». Тому ринок нерухомості 
має неабиякий потенціал і перспективу розвитку на 
основі реалізації інноваційних технологій, енергоз-
береження, новітніх будівельних матеріалів, науко-
вих досягнень у галузі будівництва та архітектури, в 
створенні «розумних» і екологічних будинків, будів-
ництво не поодиноких споруд, а цілих комплексів з 
повною інфраструктурою (школи, магазини, спор-
тивні центри, дороги, кінотеатри, басейни) – такі мі-
ні-територіально-житлові незалежні об’єднання, що 
запропонують громадянам зручне і достойне про-
живання. Тільки такий інноваційний підхід створить 
привабливі умови для інвесторів, для банківського 
кредитування, для утвердження ринку нерухомості, 
як дійсно важливого сектору економіки країни.

INVESTMENTS

Ukrainian companies-developers have passed the 
stage of “cleaning”, that is, there are still strong 
players in the market with history and reputation. But 
this does not mean that the market is closed to young 
and prospective companies. Cities that have a job 
market are regions that are attractive for construction. 
Experts predict a renewed interest in commercial real 
estate.

Ukrainian investors remain the main source of financing 
for M&A transactions, second place is foreign strategic 
investors who already have their assets in Ukraine and 
are ready for further expansion of business. For example, 
in 2017 an agreement was made according to which 
Ukrainian businessman Sergiy Tigipko bought 100 %  
of the assets of the developer company “Building 
Invest Group” through his company Devisal Limited. 
It is interesting to know that the acquired company – 
the developer of the construction of a shopping and 
entertainment center (shopping center) Podol Mall.

During 2017, New Ukraine PE Holding bought two 
operating Business Centers Prime and Eurasia from BTA 
Bank and the Turkish company Beta Kimyasal Maddeler 
Yatirim A.S. (Beta, Istanbul) increased its share of 
assets to a control package at Miroplast (Dnipro), a 
manufacturer of metal-plastic windows.

The problem of providing citizens with comfortable 
and comfortable housing remains a major, urgent 
necessity. The first and main work should begin with 
the release of an emergency housing fund of the Soviet 
period, in particular such popular old “Khrushchev”. 
Therefore, the real estate market has a considerable 
potential and development prospect based on the 
implementation of innovative technologies, energy 
saving, new building materials, scientific achievements 
in the field of construction and architecture, the 
creation of “smart” and ecological buildings, the 
construction of non-isolated buildings, and entire 
complexes with complete infrastructure ( schools, 
shops, sports centers, roads, cinemas, swimming 
pools) are mini-territorial and residential independent 
associations that offer citizens a comfortable and 
decent living. Only such an innovative approach will 
create attractive conditions for investors, for bank 
lending, for the establishment of the real estate market 
as a truly important sector of the country’s economy.

Realities and Prospects of the Ukrainian Real Estate MarketРеалії та перспективи ринку нерухомості України
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URE Club: 10 years of 
creating opportunities

URE Club: 10 років 
створюючи можливості

Восени 2008 року, коли компаніям, здавалося 
б, було зовсім не до участі в асоціаціях, на рин-
ку нерухомості Києва з’являється абсолютно 
нове об’єднання, ні на що до цього не схоже ні 
за форматом, ні по суті. Саме це об’єднання ось 
уже десять років успішно допомагає вирішувати 
найактуальніші питання галузі та створювати нові 
ділові контакти, а ще просувати імідж ринку за 
кордоном і переймати досвід кращих проектів в 
усьому світі. Ми говоримо про асоціацію гравців 
ринку нерухомості України Ukrainian Real Estate 
Club (URE Club).

 
У 2008 році URE Club стає першим «клубом за ін-
тересами» для широкого кола професіоналів в одній 
окремій галузі: девелоперів житлової та комерційної 
нерухомості, керуючих і консалтингових компаній, 
банків і юридичних фірм, що працюють на ринку не-
рухомості. До цього моменту подібні клуби в Україні 
об’єднували лише з особистих інтересів — напри-
клад, сигари або гра в гольф. На жаль, знайомого в 
Європі клубного формату для бізнесу, до якого вже 
звикли іноземні компанії, в Україні до URE Club не 
було як такого.

In autumn 2008, when the companies did not seem 
to take care about participation in associations, an 
absolutely new union, unique both regarding a format 
and essence, appeared at the real estate market 
of Kyiv. It is the union that, for a decade, has been 
successfully helping to solve the most topical issues 
in the industry and to build new business contacts, as 
well as to promote the market image abroad and to 
adopt practices of the best projects in the world. We 
are speaking about the association of Ukrainian real 
estate market players - Ukrainian Real Estate Club 
(URE Club).

 
In 2008 URE Club became the first excellence club 
for a wide range of professionals in one particular 
industry: developers of residential and commercial real 
estate, managing and consulting companies, banks 
and legal firms operating in the real estate market. 
Until that time, such clubs had only united with regard 
to personal hobbies – for example, cigars or golf. 
Unfortunately, there had not been a club format for 
business in Ukraine before URE Club was founded 
which was known in Europe and foreign companies 
were accustomed to.

NEW OPPORTUNITIES 

The idea was to create a platform for real estate 
players since all the Club founders had been directly 
involved in the real estate at that time. At this platform 
they could hold different events, thematic meetings, 
articulate important requirements, strategies and 
tactics of development common for real estate 
professionals. The real estate market got a voice, 
“foothold”, which is known to allow moving the earth, 
if wished.

It became clear very soon that the crisis was not an 
obstacle but, vice versa, a driver for the companies to get 
united into an association. Moreover, they understood 
that a range of issues for the association to solve could 
be wider.  

It includes both efficient communication of the real 
estate market leaders at the events and the involvement 
of international experts and, moreover, the establishment 
of a universal base for foreign companies to enter the 
market, obtaining of general information about the market 
operation, a place for prompt (and reliable!) meeting of 
key local players.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

Ідея полягала в створенні платформи для гравців 
ринку нерухомості, так як засновники Клубу на той 
момент всі мали пряме відношення саме до нерухо-
мості. На такій платформі вже можна було прово-
дити різні заходи, тематичні зустрічі, формулювати 
важливі, загальні для фахівців в нерухомості вимоги, 
стратегії і тактики розвитку. Ринок нерухомості отри-
мав голос. Точку опори, яка, як відомо, дозволяє при 
бажанні перевернути світ.

Дуже швидко з’ясувалося, що криза не тільки не 
перешкода, але навпаки, драйвер для об’єднання 
компаній в асоціацію. Крім того, стало зрозуміло, що 
ширше може бути і коло завдань, які дозволяє вирі-
шувати таке об’єднання.

Не тільки ефективна комунікація лідерів ринку не-
рухомості в рамках заходів, але і залучення міжна-
родних експертів, та, більш того, створення для іно-
земних компаній універсальної бази для виходу на 
ринок, отримання загальної інформації про функціо-
нування цього ринку, місцем швидкого (і надійного!) 
знайомства з ключовими локальними гравцями.
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On the other hand, the Club (this course will really get 
a boost in the future) was a starting point for promoting 
a positive image of the Ukrainian real estate market 
abroad, exchanging the experience of professionals from 
Ukraine with the experts at the markets of Europe, Asia 
and the USA...

Uniting the companies into a unified structure allowed 
solving the issues related to legislative initiatives and 
regulation in the industry, creating points of influence and 
lobbying the business interests at special meetings with 
the authorities. 

Accumulation of information from the whole market and 
generation of specialized content for its participants 
have become a separate vector; in other words, it is the 
building of a full-fledged information channel in a hyper-
focused niche, almost without middlemen represented 
by editors and journalists, although dedicated work on 
building relations with mass-media was systematically 
and separately carried out. 

In general, the URE Club co-founders have succeeded 
in establishing a kind of support, point of application of 
the force, with general purpose to develop the market, 
to enhance its investment attractiveness and perception 
by the international business community. URE Club has 
received a very true slogan: “creating opportunities”.

NEW FORMATS 

The first event organized by the Ukrainian Real Estate 
Club was held on November 13, 2008. It is symbolic 
that its subject was Global Financial Crisis and the 
Real Estate Market in Ukraine. KDD Group 1849 PLC, 

З іншого боку, клуб (і в подальшому цей напрям 
досягне справжнього розмаху) був і відправною 
точкою для просування позитивного іміджу ринку 
нерухомості України за кордоном, обміну досвідом 
професіоналів з України з експертами ринків Євро-
пи, Азії, США...

Об’єднання компаній в єдину структуру дозволило 
вирішувати питання, пов’язані з законодавчими іні-
ціативами і регулюванням в галузі; створювати точки 
впливу і лобіювати інтереси бізнесу в рамках спеці-
альних зустрічей з представниками влади.

Окремим вектором стало акумулювання інформації з 
усього ринку і генерування спеціалізованого контенту  
для його учасників. Іншими словами, створення пов-
ноцінного інформаційного каналу у вузькоспеціа-
лізованій ніші, практично без посередників в особі 
редакторів і журналістів. Хоча окремо і планомірно 
проводилася робота і в плані вибудовування відно-
син з мас-медіа.

В цілому, співзасновникам URE Club вдалося ство-
рити своєрідну опору, точку прикладання сил із за-
гальною місією — розвивати ринок, покращувати 
його інвестиційну привабливість і сприйняття міжна-
родною бізнес-спільнотою. URE Club отримав дуже 
влучний слоган: «створюючи можливості».

НОВІ ФОРМАТИ

Перший захід, організований Ukrainian Real Estate 
Club, відбувся 13 листопада 2008 року. Символіч-
но, що його тема звучала як «Світова фінансова 
криза і ринок нерухомості України». Серед перших 

URE Club: 10 years of creating opportunitiesURE Club: 10 років створюючи можливості

компаній, що звернули увагу на об’єднання, були 
KDD Group 1849 PLC, Deol Partners, «Інтергал-буд», 
«Герц», Silver Centre, KPD Consulting, Colliers, Knight 
Frank, СВRE, DTZ (сьогодні Cushman & Wakefield), 
JLL, UTG і інші.

Спочатку заходи носили формальний характер круг-
лих столів з неформальною частиною — нетворкін-
гу. Але дуже скоро для учасників клуб організував 
перший форум, на якому вже піднімалися питання 
генерального плану Києва. Далі коло учасників і те-
матик тільки розширювалося: фінансування галузі, 
проблеми окремих сегментів. І, звичайно, закриті, 
клубні заходи в камерній обстановці.

Далі темп тільки наростав. Нагадаємо, що весь цей 
час на ринку ще немає об’єднань, схожих на URE 
Club, а платформа вже організовує міжнародні кон-
ференції, поїздку української делегації на виставку 
REAL VIENNA, успішно реалізується формат біз-
нес-турів по ринках нерухомості (ОАЕ, Австрія, трохи  
пізніше — Португалія , Сінгапур, Казахстан, Азер-
байджан, США, Швеція, Данія).

Виділяється в окремий напрямок Комітет з питань 
права, який в подальшому зіграв одну з головних 
ролей в підготовці проекту Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності».

З’являється формат для компаній ринку ритейлу — 
Retail Forum Ukraine — формат, з деякими змінами 
актуальний до нинішнього року, а також готельний 
форум (UREC Hospitality Forum). Клуб, ймовірно, 
перший ще в далекому 2011-у році піднімає питання 
зеленого будівництва, починає проводити форуми 

Deol Partners, Intergal-Bud, Gerc, Silver Centre, KPD 
Consulting, Colliers, Knight Frank, СВRE, DTZ (currently 
Cushman & Wakefield), JLL, UTG etc were among the 
first companies paid attention to the union.

In the beginning, the events were held as formal round 
table sessions with an informal part of networking. 
However, the Club organized the first forum for 
participants very soon where the issues of the Kyiv master 
plan had been raised. Later, the range of participants and 
themes were only growing: industry financing, problems 
in particular segments and of course, closed club events 
in an intimate setting.

Afterwards, the speed grew rapidly. Remember, that 
all this time the market has lacked the unions similar 
to URE Club, and the platform is already organizing 
international conferences, a trip of a Ukrainian 
delegation to REAL VIENNA exhibition, format of 
business tours around the real estate markets is 
successfully implemented (the UAE, Austria, a bit 
later – Portugal, Singapore, Kazakhstan, Azerbaijan, 
the USA, Sweden and Denmark).

The Committee on Law was detached into a separate 
course. Later it played one of the main roles while 
preparing the Draft Law of Ukraine On Regulation of 
Town Planning Activity. 

A format for the retail market companies appears – 
Retail Forum Ukraine: a format with some amendments 
is relevant until now, as well a hotel forum (UREC 
Hospitality Forum). Club was likely the first back in 
2011 that raised the issues of green construction, 
started holding forums on innovations in real estate, 
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organized unique meetings as CEO Networking 
Dinners. All these events were developed during 
following years, the geography of meetings was 
extended – they were not only held in Kyiv but also in 
Lviv, Odesa, Dnipro and Kharkiv. 

It is impossible to calculate how many new business 
contacts and partnership agreements the real estate 
market players initiated based on URE Club. Totally, within 
10 years, URE Club has held almost 200 professional 
business events, among them – 10 business tours, 20 
forums and already 3 large-scale award ceremonies for 
the projects of Eastern Europe and Asia.

NEW AWARD 

EE Real Estate Forum & Project Awards, an award for the 
real estate companies and projects, may have become 
the super-project held due to all the years of work and 
the experience accumulated of the specialized platform.

Having united with the European Publishing House 
of EuropaProperty.com, in 2015 the association held 
an unprecedented event for Ukraine – an international 
forum and ceremony of award among the projects 
of 6 countries at once: Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Kazakhstan and Ukraine. In 2017 the award 
was on so high demand that the organizers received 
almost 200 requests and it was extremely hard for jury 
members to choose and determine the winners in more 
than 30 categories!

Under wide-ranging discussion panels of the Forum, 
the experts from Ukraine, Europe, the USA discuss the 
matters of investment opportunities for the region, legal 
aspects and relations with public authorities, tendencies 
in each segment of the real estate market, as well as the 
issues of urbanization and development of towns. More 

з інновацій в нерухомості, організовує унікальні зу-
стрічі в форматі CEO Networking Dinner. Всі ці заходи 
отримують розвиток в наступні роки, розширюється 
географія зустрічей — крім Києва проходять зустрічі 
у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові.

А скільки нових ділових контактів та партнерських 
угод було ініційовано на базі URE Club між учасни-
ками ринку нерухомості — підрахувати просто не-
можливо.

Всього за 10 років існування URE Club провів близь-
ко 200 професійних бізнес-заходів, з них — 10 біз-
нес-турів, 20 форумів і вже 3 масштабні премії серед 
проектів Східної Європи і країн Азії.

НОВА ПРЕМІЯ 

Премія для компаній і проектів ринку нерухомості EE 
Real Estate Forum & Project Awards стала, мабуть, тим 
сверхпроектом, який відбувся завдяки всім рокам ро-
боти і накопиченому досвіду профільної платформи. 

Об’єднавшись з європейським видавництвом 
EuropaProperty.com, асоціація проводить в 2015 році 
безпрецедентний захід для України — міжнарод-
ний форум і премію серед проектів відразу 6 країн: 
Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови, Казахста-
ну та України. У 2017 році інтерес до премії був на-
стільки великий, що організаторами було прийнято 
понад 200 заявок, а членам журі було вже вкрай 
складно відібрати і визначити переможців більш 
ніж в 30 номінаціях!

В рамках широких дискусійних панелей форуму екс-
перти з України, країн Європи, США обговорюють 
питання інвестиційних можливостей регіону, юри-
дичні аспекти і зв’язки з державними органами, тен-

денції в кожному із сегментів ринку нерухомості, а 
також проблеми урбанізації і розвитку міст. Захід 
збирає більше 200 професіоналів ринку, і наступна 
зустріч і премія вже заплановані на 22 листопада 
2018 року.

НОВІ ВИКЛИКИ

Варто враховувати, що весь цей час асоціація тіль-
ки збільшувала загальну кількість учасників: при 
зростаючій конкуренції на ринку формат виявив-
ся настільки успішним, що в Києві почали відкри-
ватися клуби для готельних операторів і компаній 
HoReCa, рітейлерів, інші об’єднання для девелопе-
рів, окремі об’єднання забудовників житлової не-
рухомості і т.п.

Багато в чому URE Club, як першопроходець,береть-
ся за нові і нові виклики і долає їх. Серед питань, які 
піднімають учасники клубу, є проблеми  рейдерства, 
дослідження за рівнем корупції в галузі і оригінальне 
дослідження по трендам ринку. Організація зустрі-
чей з представниками влади, іноземними експерта-
ми в галузі архітектури, девелопменту, управління.

Новим завданням стає організація поїздки офіційної 
делегації Києва на MIPIM — однієї з ключових міжна-
родних виставок для залучення інвестицій в проекти.

«Звичайно, бути першим завжди важко, це певний 
виклик. І цю непросту місію на себе всі ці 10 років 
роботи невпинно бере URE Club. Асоціація зміню-
ється з кожним роком, відповідно до потреб ринку 
і компаній, незмінним залишається одне: спеціаліза-
ція на нерухомості і пошук нових рішень і можливо-
стей для професіоналів, компаній ринку і України» —  
каже Ольга Соловей, керуючий партнер і співза-
сновник Клубу.

than 200 market professionals attend the event, and a 
following meeting and award ceremony are scheduled on 
November 22, 2018.

NEW CHALLENGES

It should be taken into account that all this time the 
association has only been increasing the total amount 
of the participants despite the growing competition at 
the market (the format appeared to be so successful, 
that clubs for hotel operators and companies of 
HoReCa, retailers, other unions for developers, some 
unions for residential real estate developers etc. 
started to open in Kyiv).

URE Club, as a path breaker, takes new challenges 
and overcomes them in many aspects. The problems 
of asset-grabbing, researches on corruption rate in 
the industry and a unique research devoted to the 
market trends are among the issues raising by the club 
participants. The meetings with the authorities, foreign 
experts in architecture, development and management 
are organized.

A new task is the organization of a trip of Kyiv official 
delegation to MIPIM – one of the key international 
exhibitions – to attract investments into projects.

“Of course, to be the first is always hard, it is a certain 
challenge. URE Club has been bearing this hefty mission 
all these 10 years. The association is changing every 
year in compliance with the requirements of the market 
and companies. The only thing remains the same: 
specialization in real estate and search of new solutions 
and opportunities for professionals, companies at the 
market and Ukraine”, says Olga Solovey, URE Club 
Managing Partner and Co-founder.
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Крег Сміт Craig Smith Крег Сміт Craig Smith

Changes in the economy are impossible 
without direct foreign investments. 
To attract them Ukraine needs strong 
propaganda abroad 

Craig Smith is the founder and publisher of Europaproperty.
com. With more than ten years’ experience in publishing 
on the commercial real estate industry he has established 
himself as one of the leading figures on the market.

Основні зміни в економіці не можуть 
відбутися без прямих іноземних 
інвестицій. Щоб залучити їх в 
Україну, країні потрібна потужна 
пропаганда за кордоном

Крег Сміт – засновник видання Europaproperty.com. 
Маючи більш ніж десятирічний досвід у видавничій 
справі у сфері комерційної нерухомості, він став одні-
єю із провідних фігур на ринку.

Europaproperty.com publishes news on the 
commercial real estate industry in Central & Eastern 
Europe Russia-CIS. Further market support is provided 
through a series of CRE conferences and related 
events, which are held in seven countries on three 
continents covering CRE; Investment, Office, Retail, 
Manufacturing/Industrial & Energy. 

Since 2015 together with Ukrainian real estate club 
Europaproperty.com gathers the main players of 
real estate market from Ukraine, Georgia, Belarus, 
Moldova, Kazakhstan and Azerbaijan in November to 
discuss main trends and celebrate the achievements 
and best projects.

Europaproperty.com публікує новини комерційної неру-
хомості у Центральній і Східній Європі, Росії та краї-
нах СНД. Подальша ринкова підтримка забезпечуєть-
ся серією конференцій про комерційну нерухомість і 
пов’язаних з нею заходів, які проводяться в семи кра-
їнах на трьох континентах, та охоплюють комерційну 
нерухомість, інвестиції, офісні будівлі і кабінети, ри-
тейл, виробництво/промисловість та енергетику.

З 2015 року разом з Українським клубом нерухомо-
сті, Europaproperty.com збирає в листопаді основних 
гравців ринку нерухомості з України, Грузії, Білорусі, 
Молдови, Казахстану та Азербайджану, щоб обго-
ворити основні тенденції та відзначити досягнення і 
кращі проекти.
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  Ви організовуєте масштабні заходи у Варшаві та 
по всій Європі. Які основні відмінності, порівняно з 
київським ринком?

К. Сміт: Масштаб і цінність подій у Варшаві та ос-
новних європейських містах залежать від масштабу 
самого ринку нерухомості. Кількість учасників ринку 
і обсяг угод відображається в моїх подіях та публі-
каціях. Наші форуми, конференції та події надають 
професіоналам комерційної нерухомості унікальну 
можливість налагодити нові контакти, поспілкуватись 
з інвесторами та обговорити останні новини ринку. 
Ми організовуємо премії у Варшаві 10 років поспіль, і 
тепер легко збираємо більше 400-500 представників 
галузевих компаній. У зв’язку із нестабільною еко-
номічною ситуацією в Єврозоні, посилюється необ-
хідність створення майданчиків не лише для обгово-
рення основних тенденцій і угод, а й для відзначення 
досягнень.

Основна відмінність у масштабності. 
Оскільки український ринок нерухомо-
сті залишається локальним і повільно 
зростає, наш захід у Києві набагато 
менший, ніж у Польщі. При цьому ми 
бачимо позитивні тенденції і жорстку 
потребу в такій комунікаційній плат-
формі. Інша відмінна від європейського 
ринку риса – це кількість подібних по-
дій в Україні. Я думаю, що наш Eastern 
Europe Forum and Awards є, ймовірно, 
єдиною подією такого формату в Києві.

  Як ви оцінюєте бізнес-клімат в Україні?

К. Сміт: Цього року я очікую найбільших змін в 
умовах ведення бізнесу, після тривалої напружено-
сті у зв’язку з анексією Криму і підтримкою Росією 
українських сепаратистів. Ситуація знаходиться під 
контролем України, і це, рано чи пізно, забезпечить 
місце країні на інвестиційній карті. Зміни в економіці 
неможливі без прямих іноземних інвестицій. Для їх 

  You do large events in Warsaw and all around 
Europe. What are the main differences comparing with 
Kyiv market?

C. Smith:  The scale and value of the events in 
Warsaw and main European cities depends on the 
scale of the real estate market itself. The number of 
market players and volume of deals reflects in my 
events and publishing. Our forums, conferences and 
mixers provide Commercial Real Estate professionals 
with the ultimate networking opportunity to meet new 
contacts, investors and an arena to discuss the latest 
market developments. We do awards in Warsaw for 
10 years in a row and now we easily gather more 
than 400-500 representatives. With the Eurozone’s 
continued lackluster economic performance, the need 
of the right place to discuss main trends and deals, 
to what is even more important to celebrate their 
achievements. 

The main difference is in scale. As Ukrainian 
real estate market is still more local and 
slowly growing our event in Kyiv is far away 
less than ones in Poland. Though we see the 
positive tendencies and hard need in such 
communication platform as we provide. 
The other main thing which is completely 
different from the European market is the 
number of such events in Kyiv. I guess that 
the Eastern Europe Forum and Awards that 
we do is probably the only event of such 
standard and type in Kyiv. 

  How can you evaluate the business climate in 
Ukraine?

C. Smith: This year I expect the biggest change to be 
in the business climate, after years of tensions over 
Russia’s annexation of Crimea and support for Ukrainian 
separatists. The situation seems to be under control by 
Ukraine and this will bring the country to the investment 

залучення Україні необхідна потужна пропаганда за 
кордоном. Я один з найбільших шанувальників Києва  
і цього регіону. Але тисячі українців мають бути при-
сутніми на головних подіях ринку, таких як MIPIM, 
MAPIC, Expo Real, Cityscape тощо.

  Оскільки ми вже згадували про міжнародні інвес-
тиційні майданчики, чи можете ви порекомендувати 
нашим читачам, як потрібно просувати свої можливо-
сті в Україні та на чому акцентувати увагу?

К. Сміт: Я бачу великий потенціал у житловому та 
готельному ринку країни, а також в інфраструктурі. 
Промислова нерухомість також має значний потен-
ціал. Ці сфери слід активно пропагувати на кожній 
інвестиційній платформі за кордоном, а також за до-
помогою road show, що може стати потужним інстру-
ментом залучення інвестиційних фондів і венчурних 
капіталів. Я знаю країни, які можуть похвалитися ве-
личезними закордонними інвестиціями, і, як і раніше, 
просувають себе, оскільки ніколи не буває забага-
то. Необхідно використовувати будь-яку можливість 
для залучення інвесторів. Крім того, кожен інозем-
ний турист також є потенційним інвестором.

Я маю інформацію про те, що інвестори з Німеччини, 
Польщі, Індії, ОАЕ, Китаю цікавляться українським 
ринком. Однак, найбільш привабливим сектором за-
лишається сільське господарство.

  Які основні зміни ви можете спрогнозувати для 
українського ринку у найближчі 5 років?

К. Сміт: У наш час будь-які прогнози і оцінки мар-
ні, хоча ринок нерухомості є відносно стабільним, і 
більшість проектів тривають декілька років. Я мою 
думку, Україна є другою Польщею з точки зору її 
потенціалу. Забезпечення політичної та економічної 
стабільності спричинить зростання прямих інозем-
них інвестицій. Для будь-якого інвестора позитивні 
показники економічної ефективності будуть поштов-
хом для інвестування.

Думаю, що наш щорічний Форум і Премія для всього 
регіону Східної Європи є одним з інструментів про-
сування країни. І, вносячи свою лепту, ми з упевнені-
стю відчуваємо світле майбутнє України.

map sooner or later. The main changes in economy can’t 
happen without foreign direct investments. To drag one in 
Ukraine the country needs the powerful advocacy abroad. 
I am one of the biggest fan of Kyiv and that region. But 
there should be thousands of them on main events of the 
market such MIPIM, MAPIC, Expo Real, Cityscape and 
many others. 

  As we mentioned the international investment 
platforms can you recommend to our readers how they 
should promote the opportunities in Ukraine and what 
focus to take?

C. Smith: I see the big potential in residential and hotel 
market of the country as well as infrastructure. Industrial 
real estate is the other potential driver. These areas 
should be promoted widely on every investment platform 
abroad as well as by means of road show. Road shows 
can be the powerful tool for attracting investment funds 
and venture capitals. I know countries which can boast of 
huge FDI and still promoting themselves as it is never too 
much. Every opportunity should be turned to opportunity 
to drag investors and every foreign tourist who visit the 
country is potential investor.  

I got the information that investors from Germany, 
Poland, India, UAE, China are showing an interest in the 
Ukrainian market. However, the main sector of interest is 
agriculture.

  What main changes do you see for Ukrainian market 
in nearest 5 years’ perspective?

C. Smith: We live in a time when any predictions and 
estimations are useless though real estate market is 
relatively stable segment and many projects last more 
than several years. I believe that Ukraine is the next 
Poland in terms of its potential. Giving the situation of 
political and economic stability and growth the country 
will see the huge rise of FDI. For any investor the basic 
economic performance data will be the proper sign to 
invest. 

I guess that our annual Forum and Awards for the whole 
region of Easter Europe is one of the tools to promote the 
country. And by doing our input we feel comfortably sure 
of bright future of Ukraine. 
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Real Estate Market:  
Slow Growth

Ринок нерухомості: 
повільне зростання

У цілому за останні 2 роки ринок нерухомості демон-
струє позитивну динаміку практично в усіх сегмен-
тах, особливо помітно, що ситуація вирівнялася як в 
столиці, так і в регіонах. Розглянемо детальніше різні 
сегменти.

ПІДСУМКИ IV КВАРТАЛУ 2017 РОКУ НА РИНКУ 
ОФІСНОЇ НЕРУХОМОСТІ КИЄВА 

IV квартал 2017 року для ринку офісної нерухомості 
охарактеризувався зниженням вакантності і підви-
щенням орендних ставок. Згідно з даними Cushman 
& Wakefield в Україні київський ринок продемонстру-
вав рекордно низький за останні 9 років рівень ва-
кантності — приблизно 9 % на кінець грудня 2017 
року. Для порівняння, в кінці 2016 року цей показник 
був на рівні 15,6 %.

Така ситуація обумовлена підвищенням попиту з боку 
орендарів при невеликому обсязі введення нових 
площ — в минулому році ринок офісної нерухомості 
в Києві збільшився на 43 000 кв. м (GLA). При цьому 
загальна площа офісних приміщень, зданих в оренду 
в Києві, оцінюється експертами на рівні 205 000 кв. м, 
що на 16 % і 18 % більше показників 2016 і 2015 років 
відповідно. На IV квартал 2017 року припадає 44 % 
від загального річного показника орендованих площ.

Річний показник чистого поглинання досяг 161 000 
кв. м (GLA), з них майже 83 000 кв. м припадає на IV 
квартал 2017 року. 

За прогнозами експертів нова пропозиція офісних 
площ в 2018 році може скласти 85 000 кв. м (GLA).

Сформований попит на якісні офіси при низькій де-
велоперській активності спровокував підвищення 
орендних ставок, рівень яких в IV кварталі 2017 року 
досяг $ 27 за кв. м в місяць (без ПДВ і експлуатаці-
йних витрат).

«Ми очікуємо, що в 2018 році динаміка орендного 
попиту в сегменті офісної нерухомості в Києві буде 
залишатися позитивною, що на тлі невисокої актив-
ності девелоперів і подальшого зниження вакант-
ності призведе до подорожчання вартості оренди 
якісних офісних приміщень в місті, особливо в цен-
тральному діловому районі і безпосередньо прилег-
лих до нього локаціях. А це, в свою чергу, підвищить 
фінансову доцільність нового офісного будівництва 
і залучить інвесторів в сегмент» — коментує Мар-
та Костюк, керівник відділу аналітики і консалтин-
гу з питань девелопменту нерухомості Cushman & 
Wakefield в Україні.

За даними Cushman & Wakefield загальний обсяг вто-
ринного інвестування на ринку офісної нерухомості 
в Києві склав приблизно $ 89 млн. Серед ключових 
інвестиційних угод у 2017 році — придбання біз-
нес-центрів «Прайм» та «Євразія» компанією Dragon 
Capital Investments Limited.

Експерти прогнозують, що в 2018 році загальний об-
сяг вторинного інвестування на ринку офісної неру-
хомості в Києві може перевищити $ 130 млн. 

Ставки прибутковості об’єктів офісної нерухомості 
при цьому продовжують знижуватися, в кінці мину-
лого року вони досягли 12,25 %.

In general, over the past 2 years, the real estate market 
has shown positive dynamics in almost all segments, 
especially since the situation has equaled both in the 
capital and in the regions. Let’s consider more different 
segments.

THE RESULTS OF THE 4TH QUARTER OF 2017 AT 
THE OFFICE REAL ESTATE MARKET IN KIEV

The fourth quarter of 2017 for the office property market 
was characterized by declining vacancies and rising 
rental rates. According to Cushman & Wakefield in 
Ukraine, the Kiev market has demonstrated a record low 
level of vacancy over the last 9 years — about 9 % by 
the end of December 2017. By comparison, at the end of 
2016 this indicator was at 15.6 %.

This situation is due to an increase in demand from 
tenants with a small amount of new areas — last year 
the office property market in Kiev increased by 43,000 
square meters (GLA). At the same time, the total area 
of office premises leased in Kiev, estimated by experts 
at 205 000 square meters, which is 16 % and 18 % 
more than in 2016 and 2015, respectively. For the 4th 
quarter of 2017 accounted for 44 % of the total annual 
rental area.

The annual net absorption rate reached 161,000 square 
meters (GLA), of which almost 83 000 square meters falls 
to the 4th quarter of 2017.

According to experts, the new offer of office space in 
2018 may amount to 85,000 square meters (GLA).

The emerging demand for high-quality offices with low 
development activity provoked an increase in rental 
rates, which in the fourth quarter of 2017 reached $ 
27 per square meter. m per month (excluding VAT and 
operating costs).

“We expect that in 2018, the dynamics of rental 
demand in the office real estate segment in Kiev will 
remain positive, given the low activity of developers 
and the subsequent decline in vacancy, it will lead to 
a rise in the cost of renting high-quality office space in 
the city, especially in the Central Business District and 
directly adjacent to him locations. And this, in turn, 
will increase the financial feasibility of the new office 
building and will attract investors to the segment, 
“commented Marta Kostiyk, Clusman & Wakefield 
real estate development and analysis consultant in 
Ukraine.

According to Cushman & Wakefield, the total volume 
of secondary investment in the office real estate 
market in Kiev was about $ 89 million. Among key 
investment deals in 2017 is the acquisition of Prime 
and Eurasia business centers by Dragon Capital 
Investments Limited.

Experts predict that in 2018, the total volume of 
secondary investment in the office real estate market in 
Kiev may exceed $ 130 million.

The rates of profitability of office real estate while 
continuing to decline, at the end of last year they reached 
12.25 %.
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СПРИЯТЛИВИЙ ПЕРІОД:  
ПІДСУМКИ РИНКУ ГОТЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ  
В 2017 РОЦІ І ПРОГНОЗ НА 2018 РІК 

Ринок якісних готелів Києва продемонстрував най-
вищу позитивну динаміку завантаження за п’ять ро-
ків, повідомляється в звіті компанії JLL. 

Ключовою подією для готельного ринку України ста-
ло введення у 2017 році нових брендових готелів: 
«Park Inn by Radisson Київ Троїцька» на 196 номерів і 
«Mercure Київ Конгрес» на 160 номерів.

«Рівень завантаження якісного номерного фонду в 
Києві досяг 47,3 %, збільшившись на 7,4 п.п. Варто 
відзначити, що в період 2015-2017 років заповнюва-
ність якісних готелів міста збільшувалася в діапазоні 
5-7 п.п. в рік» — коментує Тетяна Веллер, керівник 
департаменту готельного бізнесу компанії JLL. Най-
ближчим часом ми очікуємо появи ще двох брендо-
ваних готелів в Києві: «Ibis Київ Центральний вокзал» 
на 280 номерів і «Aloft Київ» на 312 номерів».

У порівнянні з 2016 роком середній тариф в гривні 
незначно виріс — на 2,6 %, до 3,9 тис. гривень. При 
цьому в валюті спостерігалося зниження — на 1,3 % 
(до $ 148), незважаючи на це, прибутковість на но-
мер (RevPAR) в доларах збільшилася на 16,8 %, до  
$ 70. Показник прибутковості в локальній валюті пе-
ревищив 1,8 тис. грн, додавши 21 % за рік.

У поточному році позитивна динаміка заповнюваності 
готелів збережеться. 

«У Києві планується проведення міжнародних спор-
тивних змагань, концертів музикантів світового рів-
ня, а також чисельних конференцій та виставок. Ак-
тивізація ділового і культурного середовища стане, 
на нашу думку, одним з основних стимулів як для 
внутрішнього, так і для зовнішнього туризму. В силу 
дешевизни національної валюти Київ, як і раніше, 
вважається бюджетним напрямком для відпочинку» 
— коментує Тетяна Веллер.

У 2017 році пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» 
збільшився на 17 % в порівнянні з попереднім  
роком: послугами аеропорту скористалося понад 10 
млн осіб, з них 3,2 млн — це транзитні пасажири. У 
перспективі найбільший повітряний хаб України пла-
нує розширювати сегмент бюджетних авіапереве-

зень і залучати лоукостерів. Зараз в активній стадії 
переговори між представниками аеропорту і Ryanair, 
WizzAir. Поява великих міжнародних лоукостерів 
сприятиме подальшому зростанню пасажиропотоку. 
Український бюджетний перевізник SkyUp свої пер-
ші рейси зробить вже в квітні 2018 року.

ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ: В ОЧІКУВАННІ 
ВЕЛИКИХ ВІДКРИТТІВ

У 2017 році ринок торгівельної нерухомості Києва 
не поповнився новими площами. За даними компанії 
JLL в столиці нараховуються 33 професійних торго-
вих центра загальною площею 960,8 кв. м. У друго-
му півріччі очікується відкриття нових якісних площ 
загальною площею 48 тис. кв. м: ТЦ Smart Plaza (15 
тис. кв. м), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 тис. кв. м), 
«Рітейл Парк Петрівка», фаза 1 (11 тис. кв. м).

Частка вільних площ в торгових центрах Києва зни-
зилася на 3 п.п. — до 5 %. Це найбільше скорочення 
вакантності за всю історію сучасного ринку Києва.

На тлі скорочення вакантності спостерігається 
зростання орендних ставок. Максимальна орендна 
ставка виросла на 3 % і склала $ 840 / кв. м / рік ($ 70 
/ кв. м / міс.), без урахування ПДВ і експлуатаційних 
витрат. Це один з найнижчих показників серед євро-
пейських міст. Найвищі орендні ставки в Лондоні —  
$ 3381 кв. м / рік.

Розподіл торгових площ по районах Києва не рівно-
мірний, наприклад, в Голосіївському районі на 1 тис. 
жителів припадає 720 кв. м торговельних площ, цей 
же показник в Солом’янському районі ледь досягає 
160 кв. м.

Не дивлячись на стабілізацію ситуації як, щодо оренд-
них ставок, так і вакантності, 2017 рік не відзначився 
великими відкриттями або появою на ринку знакових 
брендів. Саме в 2018 році ми очікуємо і значне по-
повнення торгових площ за рахунок відкриття відра-
зу декількох великих ТРЦ. Вихід багатьох іноземних 
брендів, відкриття яких ринок очікує останні кілька 
років, також заплановано на 2018 рік.

Матеріал підготовлений на основі даних компанії 
JLL Україна і Cushman & Wakefield в Україні
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FAVORABLE PERIOD: THE RESULTS OF THE HOTEL 
REAL ESTATE MARKET IN 2017 AND THE FORECAST 
FOR 2018

The market of quality hotels of Kiev has shown the highest 
positive dynamics of loading for five years, according to 
the report of the company JLL company.

The key event for the Ukrainian hotel market was the 
appearance in 2017 of new branded hotels: “Park Inn by 
Radisson Kiev Trinity” for 196 rooms and “Mercure Kyiv 
Congress” for 160 rooms.

“The level of loading of a qualitative number fund in 
Kiev has reached 47,3 %, having increased by 7,4 pp. It 
should be noted that for the period of 2015-2017 years 
the quality of the hotel’s quality hotels increased in the 
range of 5-7 pp. in a year, commented Tetiana Veller, 
head of the hotel business department at JLL. — In 
the near future, we expect the appearance of two more 
branded hotels in Kiev: “ibis Kiev Central Station for 280 
rooms and “Aloft Kiev” for 312 rooms.”

Compared to 2016, the average rate in hryvnia slightly 
increased — by 2.6 %, to UAH 3.9 thousand. At the 
same time, in the currency, there was a decline — by  
1.3 % (to $ 148), despite this, the profitability of the 
number (RevPAR) in dollars increased by 16.8 %, to $ 
70. The rate of return in local currency exceeded 1.8 
thousand UAH, adding 21 % per year.

In 2017, the passenger flow of the airport “Borispol” 
increased by 17 % compared to the previous year: more 
than 10 million people took advantage of the airport 
services, of which 3.2 million were transit passengers. 
In the long run, the largest air hub of Ukraine plans to 
expand the segment of budget air transportation and 
attract low-level vehicles. There are currently active 
negotiations between the airport representatives and 
Ryanair, WizzAir. The output of large international low-
speed vehicles will contribute to the further growth of 
passenger traffic. The Ukrainian budget carrier SkyUp 
will make its first flights already in April 2018.

This year, the positive dynamics of hotel occupancy will 
be maintained. “In Kyiv, it is planned to hold international 
sports competitions, concerts of international musicians, 
as well as numerous conferences and exhibitions. The 
activation of the business and cultural environment will, 
in our opinion, be one of the main incentives for both 

domestic and foreign tourism. Due to the cheapness of 
the national currency, Kiev is still considered a budget for 
recreation”, — comments Tetiana Veller.

COMMERCIAL REAL ESTATE: IN ANTICIPATION OF 
GREAT DISCOVERIES

In 2017 the market of commercial real estate of Kiev 
did not replenish new areas. According to JLL, in the 
capital there are 33 professional shopping centers with 
a total area of 960.8 square meters. In the second half 
of the year, it is expected to open new quality areas with 
a total area of 48 thousand square meters: Smart Plaza 
shopping center (15 thousand sq. m.), Rive Gauche 
shopping mall, phase 1 (22 thousand square meters), 
“Retail Park Petrivka”, phase 1 (11 thousand sq. m).

The share of free space in the shopping centers of Kyiv 
decreased by 3 pp. — up to 5 %. This is the largest 
reduction of vacancy in the history of the modern Kiev 
market.

Against the background of reducing the vacancy, there is 
an increase in rental rates. The maximum rental rate has 
increased by 3 % to $ 840 / sq. m / year ($ 70 / sq. m per 
month), excluding VAT and operating costs. This is one 
of the lowest rates among European cities. The highest 
rental rates in London — $ 3381 sq. m / year.

The distribution of retail space in the districts of Kiev is 
not uniform, for example, in the Holosiivskyi rayon for 1 
thousand inhabitants has 720 square meters commercial 
areas, the same indicator in the Solomyansky area barely 
reaches 160 square meters.

Despite the stabilization of the situation both in terms of 
rental rates and vacancy, 2017 was not marked by major 
discoveries or the entry of the market of iconic brands. 
Exactly in 2018 we expect a significant replenishment of 
retail space by opening several large shopping malls at 
once. The output of many foreign brands, the opening 
of which the market expects the last few years, is also 
scheduled for 2018.

 
 
 
 

The material is based on data from JLL Ukraine  
and Cushman & Wakefield in Ukraine
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During the non-crisis years, everybody
wants to continue building realty which
go well and which can be easily sold

Aleksandr Popov, one of the founders and director 
of the Arkhymatyka project bureau, speaks about the 
importance of proper organization of the surrounding 
space, explains that the crisis and innovation keep pace 
with creativity, and that an attempt to copy someone’s 
ideas in the world of designing usually ends with failure.

У безкризові роки усі хочуть 
продовжувати будувати те, що добре 
виходить і добре продається

Олександр Попов, один із засновників, і директор 
проектного бюро «Архиматика», про важливість пра-
вильної організації навколишнього простору, про те, 
що криза та інновації крокують в ногу з креативніс-
тю, а у світі проектування спроба скопіювати чиюсь 
ідею, як правило, закінчується провалом.

Why does this Arkhimatika make perfect projects? 
Because its work is based on the principle of complex
approach, individual decision, expertise, continuous 
progress, profitability, as well as esthetics and 
functionality. This is not just a team of architects-
innovators, they are engineers who improve the 
environment, using the European, American experience 
of the world’s best architectural schools. For over  
13 years of work, the company has designed more than  
6 million sq.m of residential and public buildings. More 
than 1 million sq. m were built and put into operation. 
Aleksandr Popov, architect and successful manager of 
Arkhimatika, explains in the interview with LDaily that 
the architectural environment should be as comfortable 
as possible and form a close interconnection with the 
surroundings. Aleksandr is sure that such an approach 
to design allows us to organize the space better and 
improve the quality of life of Ukrainians. The dialogue with 
Aleksandr leaves confidence that perfection has no imits. 

  Aleksandr, tell us, please, where the Arkhimatika 
began, what became the basis for the creation of your 
architectural bureau?

A. Popov: I met my good friend Dima Vasyliev around 
13 years ago, we have been friends since my studies 
at the Kyiv National University of Construction and

Чому ця «Архиматика» робить ідеальні проекти? Тому, 
що вони працюють за принципом  комплексного підхо-
ду, індивідуального рішення, експертності, постійного 
прогресу, рентабельності, а також естетики і функці-
ональності. Це не просто команда архітекторів-нова-
торів, це інженери, які вдосконалюють навколишнє 
середовище, використовуючи європейський, амери-
канський досвід кращих світових архітектурних шкіл. І 
за 13 років роботи компанія спроектувала понад 6 млн 
кв. м житлових і громадських будівель. Більш ніж 1 млн 
кв. м  побудовано і введено в експлуатацію. Олександр 
Попов, архитектор та успішний керівний «Архиматики», 
розповів в інтерв’ю LDaily, що архітектурне середови-
ще має бути максимально комфортним і формувати 
тісний взаємозв’язок із навколишнім середовищем. Та-
кий підхід до проектування, запевнив Олександр, доз-
воляє краще організувати простір і підвищити якість 
побуту українців. Діалог з Олександром залишає впев-
неність у тому, що досконалість не має меж.

  Олександре, розкажіть, з чого починалася «Ар-
химатика», що стало основою для створення вашого 
архітектурного бюро?

О. Попов: Трохи більше 13 років тому ми зустрілися 
з моїм гарним знайомим Дімою Васильєвим, з яким 
товаришували ще з часів навчання у Київському  
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Architecture. Dima came for holidays from Dubai, 
where he worked as a creative architect in a large 
Dubai company. At that time I was involved in private 
architectural practice with an artist Kiril Protsenko. 
We were engaged in restaurant design which was our 
hobby, and the main work was designing modern villas, 
residences for a fairly small stratum of progressive 
and wealthy people. Besides earning money, they 
appreciated modern architecture as a great. That’s 
exactly when I met Dima in the city, which was much 
more neglected than today. We just touched upon this 
topic in our ordinary conversation.

  Just like old friends talk about life? 

A. Popov: Yes. We met, and Dima told me how he created 
a top-class architecture for the Arab Sheikhs and their 
assistants.In my turn, I told him that I created projects 
for Ukrainian Sheikhs and their assistants. In such simple 
dialogue, we came up with a conclusion that us and our 
friends live in a city that we love, but we don’t spend 
our anergy on accomplishment when the city remains 
neglected. That’s where we realized that we have to think 
it through, try to change something, put our power in 
space and the city that we live in. That’s how Arkhimatika 
appeared (smiles).

We used to create architectural concepts for different 
companies during the year, rented a small office of 16 
m2. There were four of us: Dima, 2 other architects and 
me. Together, we showed our projects to our customers, 
and after some time, we won the tender. This was our 
first project, on which we started tto work on.

  When did it happen?

A. Popov: In 2006. We registered the company in 2005, 
and we won the tender for the design of LC “Parkove 
misto” in 2006 by KAN Development company. Igor 
Nikonov turned out to be a very courageous and far 
ahead looking person who who noticed potential in our 
team of four young architects and believed that we were 
able to lead the project.

  How did customers come to you after that? Was it 
word of mouth marketing?

A. Popov: This is the law of our activity. The main thing 
in our work is taste and trust in this taste, and trust is 
passed only from person to person.

інженерно-будівельному інституті. Діма приїхав від-
почити з Дубаї, де він працював креативним архітек-
тором в одній великій дубайській фірмі. Я тоді актив-
но займався приватною архітектурною практикою 
разом із художником Кирилом Проценко. Удвох із 
Кирилом ми займалися ресторанним дизайном. Це 
було наше хобі, а основна робота полягала у проек-
туванні модерних архітектурних вілл, резиденцій для 
невеличкої категорії прогресивних і забезпечених 
людей. Це були люди, які у той час не тільки зароби-
ли гроші, а й розуміли, що сучасна архітектура — це 
здорово. Ось саме у такий час ми і зустрілися з Ді-
мою. Причому, зустрілися у місті, яке було набагато 
більше занедбане, ніж сьогодні. І у звичайній розмо-
ві просто зачепили цю тему. 

  Як старі приятелі говорять про життя?

О. Попов: Так. Ми зустрілися, і Діма розповів про те, 
як він створює класну архітектуру для арабських шей-
хів та їхніх помічників. А я, у свою чергу, розповів, як 
я тут створюю середу для «українських шейхів» та їх 
помічників. І в такому простому спілкуванні ми дійшли 
висновку, що ми і наші друзі живемо у місті, яке лю-
бимо, а свої сили витрачаємо не на його благоустрій, 
а на щось інше, а місто залишається таким самим за-
недбаним. І тут ми розуміємо, що нам варто подумати 
про це, спробувати щось змінити, вкласти свої сили у 
той простір і у те місто, в якому ми самі живемо. Ось 
так і з’явилася «Архиматика» (посміхається).

Протягом року ми створювали архітектурну концеп-
цію для різних компаній, знімали маленький офіс 16 
кв. м. Нас було четверо. Крім нас із Дімою з нами 
працювали ще 2 архітектори. Усі разом ми показува-
ли замовникам свої проекти, і через якийсь час ми 
виграли тендер. Це був перший наш проект, який пі-
шов у роботу.

  Коли це сталося?

О. Попов:  У 2006 році. У 2005 році ми зареєструва-
ли компанію, а у 2006 виграли тендер з проектуван-
ня ЖК «Паркове місто», компанія KAN Development. 
Ігор Володимирович Ніконов виявився дуже сміливим 
і далекоглядним девелопером, який помітив в нашій 
команді з чотирьох молодих архітекторів потенціал і 
повірив у те, що ми здатні вести проект.

  Як потім до вас приходили замовники? Спрацю-
вав «сарафан»?

О. Попов:  Це закон нашого виду діяльності. Головне 
у нашій роботі це смак і довіра до цього смаку, а дові-
ра передається тільки від людини до людини.

Щоб заробити довіру, недостатньо знімати яскраві 
кліпи або робити рекламу на телебаченні, це не ви-
кликає довіри. Така інформація передається тільки 
від людини до людини, якщо, наприклад, звучить 
фраза «цим архітекторам можна довіряти, вони зро-
блять класно і якісно» – ось тоді зароджується довіра. 
До речі, негативна інформація передається так само. 

Наприклад, якщо звучить лише одне речення:  «Так, 
я з ними працював, вони були гарними, але ось мене 
вже підвели» і цього завжди вистачає.

  Що в архітектурі є культом?

О. Попов:  Якість. Ось це для нас справжній культ. 
Якщо архітектор не хоче зробити світ кращим і в гло-
бальному сенсі, і в локальному, дивлячись на кожний  
конкретний об’єкт, тоді просто немає сенсу займати-
ся цією роботою, тому що вона буде болючою і без-
глуздою.

  Як виросла «Архиматика»? Скільки людей зараз 
працює у вашій компанії?

О. Попов:  Зараз близько 200, а якщо точно — 194 
людини у нас було у кінці грудня, а нещодавно при-
йняли ще кількох спеціалістів. 

  Не мало.

О. Попов:  Так. Зараз це досить багато. Хоча, за ра-
дянських часів у таких компаніях працювало набагато 
більше людей: було більше проектних інститутів, тому 
що будувалося більше. Тому для нас, я думаю, це да-
леко не межа. У світі, до речі, є компанії з 6000 архі-
текторів, наприклад, Шанхайський проектний інсти-
тут. У Китаї багато проектується, відповідно, і багато 
проектувальників.

  Як ваша компанія пережила кризові часи?

О. Попов:  Чудово (посміхається). Для нас криза – це 
найкращі часи. 

  Як такий період може бути кращим часом, якщо 
клієнтів стає менше, та й замовлень теж?

It is not enough to shoot bright videos or advertise on 
television to earn trust. Such information is passed only 
from person to person. For example, when you hear a 
phrase “these architects can be trusted, they do on a 
high quality level” — that’s where the trust is born. By 
the way, negative information is spreads the same way.

For example, if only one sentence sounds: “Yes, I worked 
with them, they were good, but they screwed up with 
me”, and this is always enough.

  What is cult in architecture?

A. Popov: Quality. This is a real cult for us. If an architect 
does not want to make the world better both in the global 
and local senses, looking at each particular object, then 
it simply does not make sense to get involved in this work 
at all, because it will be painful and senseless.

  How did Arkhimatika grow? How many people 
currently work in your company?

A. Popov: Now we are about 200, and to be precise — 
we had 194 people at the end of December, and a few 
more people joined us recently.

  So many.

A. Popov: Yes. Now that’s a lot. Though, in Soviet 
times, there were more people in such companies: 
there were more design institutes, because more was 
built. Therefore, I think this is far from the limit for us. In 
the world, by the way, there are companies with 6,000 
architects, for example, the Shanghai Design Institute. 
There are many designers in China, who, respectively, 
create a lot of projects.

  How did your company survive crisis times?

A. Popov: Great (smiles). Crisis is the best of time for us.

  How can such a period be a better time, if there are 
less customers and orders?

A. Popov: The main point: we were initially tuned to an 
innovative approach, to new ideas. Once we came up 
with something new, we are no longer interested in it. 
See, we always try to transform and offer something 
new. Noone needs it during stable times. During the 
non-crisis times, everybody wants to continue building 
what goes well and what can be easily sold.
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О. Попов:  Головний момент: ми ще на початку були 
налаштовані на інноваційний підхід, на нові ідеї. Щой-
но ми щось придумали, нам перестає це бути цікавим. 
Розумієте, ми завжди намагаємося переінакшити і за-
пропонувати щось нове. У стабільні часи це нікому не 
потрібно. У безкризові роки всі хочуть продовжувати 
будувати те, що добре виходить і добре продається.

  Для України чи глобально?

О. Попов: Це загальний закон поведінки людей. І 
України це теж стосується. Як тільки настає криза, 
людина змушена виходити із зони відносного ком-
форту і шукати нові рішення. І саме у такий час наші 
клієнти прислухаються до наших пропозицій. Наші 
роботи стають більш затребуваними, ніж пропози-
ції наших колег, які не схильні шукати щось нове. Це 
шанс для творчої реалізації.

  Ваші замовлення коштують дуже недешево. І під 
час кризи забудовники не бояться так ризикувати, 
тим паче, що інновації – це дорого?

О. Попов:  Бояться, всі бояться. Але життя змушує: 
ти або ризикуєш, або закономірно бачиш, що твій 
продукт сьогодні не продається, швидше за все, він 
не буде продаватися і завтра, тим паче, післязавтра. 
Криза штовхає шукати щось нове, шукати шляхи, які 
дозволять підвищити якість. Саме так сталося у 2014 
році. З 2011 року ми постійно спілкувалися з кількома 
цікавими забудовниками, які багато будують в Україні. 
Ми їм говорили, що треба робити по-іншому, потрібен 
новий якісний продукт, тому що, по-перше, те, що ви 
робите, вже морально застаріло, а, по-друге, ринок 
цим товаром затарюється, потім починається падіння 
попиту і товар виявляється неліквідом. У 2014 році ті 
наші забудовники почали шукати нові шляхи, в яких 
виявилася затребуваною наша інноваційність.

  Ваші ідеї крали?

О. Попов:  Та постійно копіювалися. 

  Як ви реагуєте?

О. Попов: З гумором (посміхається). До суду ми не 
ходимо. Слава Богу, що для нас це не настільки кри-
тично, щоб морочитися з усім цим. Я вам скажу, що 
архітектурні ідеї не так просто поцупити.

         По-перше, в нашій роботі ідею  
можна вкрасти тоді, коли вона вже  

  For Ukraine or globally?

A. Popov: This is a general law of people’s behavior. 
that can be applied to Ukraine also. As soon as the crisis 
comes, people are forced to leave this zone of relative 
comfort and search for new solutions. At this time our 
customers listen to our suggestions. Our work becomes 
more in demand than the suggestions of our colleagues 
who are not inclined to look for something new. This is a 
chance for creative realization.

  Your orders are high-priced. Innovation is expensive. 
Aren’t developers not afraid to take risks during the crisis?

A. Popov: Everyone is afraid. But life forces you: either 
you take a risk, or you will see that there is no demand 
of your product neither today or tomorrow and especially 
the day after tomorrow. The crisis pushes to look for 
something new, look for ways to improve quality. That’s 
what happened in 2014. We have been constantly 
communicating with a few developers since 2011 who 
build a lot in Ukraine. We told them that they need to do 
something different, they need a new qualitative product, 
because, firstly, what they did was obsolescent, and 
secondly, the market is stocked up with that product, 
which causes fall of demand and the product turns out 
to be illiquid. Our developers began to look for new 
solutions in 2014 where our innovation was needed.

  Have your ideas ever been stolen?

A. Popov: They were copied constantly. 

  How do you react?

A. Popov: With humor (smiles). We do not sue. Thank 
God, it is not so critical to us to bother. I’ll tell you that it 
so not so easy to steal architectural ideas.

First, an idea can be stolen in our work 
only when it is already formulated, and if it 
is already formulated, this means that by 
that time a very long way has been taken. 
Accordingly, in order to copy the already 
formulated idea and then start using it 
in your company, one must understand 
what the authors generally meant, what 
was done and why, which things you can 

сформульована, а якщо вона вже сформу-
льована, це означає, що до цього моменту 
був пройдений дуже довгий шлях. Відпо-
відно, щоб скопіювати вже сформульова-
ну ідею, а потім почати її використову-
вати у себе, треба розуміти, що автори 
взагалі задумували, заради чого це роби-
лося, які речі можна трансформувати, а 
які ні. Крім того, якщо ідея вже втілена 
у життя, то той, хто захотів її скопі-
ювати, має знайти підрядників, які змо-
жуть це зробити так само. Це, повірте, 

дуже і дуже складно.

В результаті виходить китайська підробка.

  Які проекти для вас особисто і для вашої команди 
найбільш знакові?

О. Попов:  ЖК «Паркове місто». Це наша перша кри-
за 2009 року. Тоді все лягло. Жодна квартира не була 
продана протягом кількох місяців на всьому первин-
ному ринку. У тому числі, і в ЖК «Паркове місто», але 
вони не зупинилися і продовжили будувати. В резуль-
таті вони акумулювали довіру на свій проект на фоні 
загальної недовіри до всіх інших, які зупинилися. І, як 
тільки з’явилися ознаки стабілізації, перший забудов-
ник, у якого почали продаватися квартири, був якраз 
«Паркове місто». І саме тому цей ЖК краще за всіх 
тоді вийшов із кризи.

У нас, як у проектантів, було завдання забудувати те-
риторію гумовогенераторного заводу. Для нас виклик 
був у тому, що змінилася економічна ситуація: у рази 
знизилася платоспроможність, і треба було приду-
мати новий продукт, який, з одного боку, буде мати 
більшу привабливість, а з іншого – більш низьку собі-
вартість. Це наше улюблена завдання, тому що проти-
річчя, яке, на перший погляд, не має рішення, означає 
лиш те, що це рішення нам невідомо. А це означає, що 
треба виходити за звичні рамки. У нас вже були рамки 
поставити – 16 і 25 поверхів, і тут ми запропонували 
квартальну забудову. Ось це проект, який, безумовно, 
був знаковим. І ринок його підтримав.

  Які тренди в архітектурі сьогодні набирають 
обертів?

transform, and which you can not. In 
addition, if the idea is already implemented, 
then the person who wants to copy it has 
to find contractors who can do the same. 
This, believe me, is very, very difficult.

The result is like a Chinese fake.

  What are the most prominent projects for you 
personally and for your team?

A. Popov: RC “Parkove misto”. This was our first crisis 
in 2009. Then everything fell. No apartment has been 
sold for several months throughout the primary market. 
Including in the RC “Parkove misto”, but they did not stop 
and continued building. As a result, they accumulated 
confidence in their project against the background of 
a general distrust to all the others who had stopped. 
And, as soon as the signs of stabilization appeared, the 
first developer, who began to sell the apartments, was 
“Parkove misto”. And that’s why this RC was the first to 
get out of the crisis then.

We, as designers, had a task to build up the territory of 
the rubber generator plant. The challenge for us was that 
the economic situation changed: the solvency dropped 
by times, and we had to come up with a new product, 
which on the one hand would be more attractive, and 
on the other — to have a lower prime cost. This is our 
favorite task, because the contradiction, which, at first 
glance, has no solution, means only that we don’t know 
this decision. And this means that you have to go beyond 
the usual limits. We already had limits — 16 and 25 floors, 
and here we proposed a quarter-building. This is a project 
that was definitely symbolic. And the market supported it.

   What trends in architecture are gaining momentum?

A. Popov: We design schools and shopping centers, 
office centers and housing. If we talk about housing, our 
most programmatic project for today is the RC “Faina 
Town”. Here is a fight against the facades.

Now Kyiv developers are competing for glass and tile, 
which means that in order to be different, one must 
look in a diametrically opposite direction. Here, for 
example, we make facades, but do them in the trend 
that everyone holds.

And we are making super apartments.
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О. Попов:  Ми проектуємо і школи, і торгові центри, 
і офісні центри, і житло. Якщо говорити про житло, 
то наш найбільш програмний на сьогодні проект —це 
ЖК «Файна Таун». Тут іде боротьба з фасадами.

Зараз київські забудовники змагаються за скло і 
плитку, а це означає, що для того, щоб відрізнятися, 
треба дивитися у діаметрально протилежному напря-
мі. Ось ми, наприклад, робимо фасади, але робимо їх 
у тому тренді, який всі тримають.

А ще ми робимо супер квартири.

  Супер квартири?

О. Попов:  Так. Ось чим наша квартира відрізняється 
від західних хороших квартир? Перш за все, у нас квар-
тири ранжуються по кімнатах, а в усьому світі по спаль-
нях. Чому? У наших головах як архетип житла сидить 
назва «гуртожиток». І це варіант, коли кілька домогос-
подарств можуть разом жити. Для того, щоб розселити 
максимальну кількість людей — це добре. Але для того, 
щоб просто жити — це не зовсім добре тому, що загаль-
ний простір, який є у кожній такій квартирі, вимушено 
перегороджують перегородкою. Щоб у такій квартирі 
було комфортно, її потрібно розумно спланувати. 

Великий шматок площі, тобто більшу квартиру, ком-
понувати легше, там є свобода дій, а ось з малень-
кими квартирами складніше. І ми знайшли вихід з цієї 
ситуації в ЖК «Файна Таун», зробивши планування 
квартир для кожного з основних типів домогоспо-
дарств (всього ми виділили 19 типів базових домо-
господарств). І так ми зробили проект, в якому одне 
планування підходить одночасно для кількох домо-
господарств. Наприклад, двокімнатна квартира може 
підійти для пари з двома дітьми і з однією дитиною. 
Вона може підійти і для молодої пари зі старшим 
батьком, тому що у другій спальні може жити стар-
ший батько. Для кожного типу сім’ї ми продумали 
розстановку меблів і показали, що кожна конкретна 
сім’я купує квартиру саме для себе, з урахуванням їх-
ньої демографії. Потім з відділом продажів виробили 
новий підхід до запитів. Ставлячи питання покупцеві, 
яка у вас сім’я, ми отримували відповідь — ось така. І, 
виходячи з цього, пропонували відповідні планування.

  Такий собі індивідуальний підхід...

О. Попов: Так. І це працює. І ми абсолютно не бої-
мося конкурентів, тому що так на сьогоднішній день 
більше ніхто не вміє проектувати квартири. А поки  

  Super apartments?

A. Popov: Yes. What is the difference between our 
apartments and western good apartments? First of all, 
our apartments are ranked in rooms, and all the world 
ranks them in bedrooms. Why? The word “dormitory”  is 
still in our heads as an archetype of housing. And this is 
an option when several households can live together. It 
is good to settle the maximum number of people. But 
it is not quite good in order to simply live because the 
common space that is in each such apartment needs 
to be separated by partitions. It needs to be intelligently 
planned to reach comfort in such an apartment. 

A large piece of space, that is, a larger apartment, is 
easier to assemble, there is freedom of action, but it is 
more difficult with smaller apartments. And we found a 
way out of this situation with RC “Faina Town”, having 
made the planning of apartments for each of the main 
types of households (we have separated 19 types of 
basic households). And so we made a project where one 
planning is suitable for several households. For example, 
a two-room apartment can be good for a couple with 
two children and with one child. It can also be good 
for a young couple with their elder father, because the 
elder father can live in the second bedroom. For each 
family type, we have thought over the arrangement of 
furniture and showed that each particular family buys an 
apartment for itself, taking into account their demography. 
Then, together with the sales team, we developed a new 
approach to demand. When asking the buyer “what is 
your family like?”, we got the answer. And, based on this, 
we offered appropriate planning.

  Kind of individual approach...

A. Popov: Yes. And it works. And we are absolutely not 
afraid of competitors, because noone else knows how 
to design an apartment like this for today. We’ll come up 
with something else before competitors learn to do this  
(smiling).

  Aleksandr, where do you take ideas from?

A. Popov: We design like for ourselves. This is our 
city. We live here. Many of our employees live in the 
residential complexes that we design. We design such an 
environment where we would like to live ourselves, and it 
is probably the strongest and most powerful engine.

  What would you like to wish Ukrainians and the 
country this year?

конкуренти навчаться це робити, ми придумаємо 
щось інше (посміхається).

  Олександр, звідки ви берете ідеї?

О. Попов:  Ми проектуємо як для себе. Це наше місто. 
Ми тут живемо. Багато наших співробітників живуть у 
тих житлових комплексах, які ми проектуємо. Ми про-
ектуємо таке середовище, в якому самі б хотіли жити, 
і, напевно, це найсильніший і найпотужніший двигун.

  Чого б ви хотіли побажати українцям і країні у 
цьому році?

О. Попов: Напевно, обов’язковості. У нас просто 
дуже необов’язковий народ.

  Як це виявляється?

О. Попов:  Наприклад, талановита і хороша людина бе-
реться за справу. І на питання, коли зробиш, чуєш від-
повідь – через тиждень. Потім обіцяє зробити за 2 дні, 
потім ще за 1 день, а потім просто не бере телефон. 

Можливий і інший варіант. Неталановита і недобросо-
вісна відносно якості людина, але нібито обов’язкова 
у термінах. На питання, коли зробиш, відповідає, – че-
рез тиждень. Через тиждень він дійсно виконує робо-
ту. На питання, чому неякісно, людина відповідає: «Ти 
ж просив через тиждень, ось я і зробив за тиждень». 
Причому для нашої країни це глобально. Наш народ 
вибирає політиків, які поводяться саме так: так вибу-
довують закони, так повертають кредити МВФ, тощо. 

  Якби ви могли виїхати до іншої країни жити і бу-
дувати там аналогічний бізнес як тут, яку країну ви б 
обрали?

О. Попов:  Ми зараз хочемо вийти на глобальний 
ринок. Ми робимо проекти не лише в Україні, але й 
в інших країнах. Хочеться нам побажати, щоб у нас 
вийшло не в одній країні, а в різних країнах будувати. 
Для архітектора це найцікавіше.

А ось якщо ваше запитання перевести в іншу площи-
ну, наприклад, в якому місті хотілося б проектувати, я 
б сказав, що у місті, яке не боїться експериментувати. 
Є міста з консервативним духом, як Київ чи Берлін, 
а є міста з експериментаторським духом, як Дубаї 
або Нью-Йорк. Ці міста не бояться виходити за межі 
загальноприйнятого, змінювати традиції. Для нас це 
найкращий і найцікавіший простір.

A. Popov: I think it’s insistence. Our people lack for 
insistence.

  How is this manifested?

A. Popov: For example, a talented and a good person 
starts work. And on the question, when it will be ready, 
you will hear the answer — in a week. Then he/she 
promises to do it in 2 days, then in another one day, and 
then he/she just does not answer the phone.

Another option is possible. Non-talented and 
unscrupulous person in terms of quality, but he/she is 
responsible in terms of time. And on the question, when 
it will be ready, you will hear the answer — in a week. A 
week later, his work is really ready. And when you ask, 
why the quality is poor, you will hear the answer, — you 
asked to do it in a week, so I did it in a week. And it is 
globally for our country. Our people choose politicians 
who behave this way, they create laws this year, return 
IMF loans this way and so on.

  If you could go to another country to live and build a 
similar business there, what country would you choose?

A. Popov: We now want to enter the global market. We 
do projects not only in Ukraine but also in other countries. 
We would wish ourselves to have success not only in 
one country, but in different countries. It is the most 
interesting for the architect.

But if you move your question to another plane, for 
example, in which city I would like to project, I would say 
that it is in a city that is not afraid to experiment. There 
are cities with a conservative spirit like Kyiv or Berlin, but 
there are cities with an experimental spirit like Dubai or 
New York. These cities are not afraid to go beyond the 
usual, to change traditions. This is the best and the most 
interesting space for us.
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The buyer of  real-estate property in 
Ukraine in houses with good concepts 
can count on a return of 30 %

The founder of the development company Taryan 
Group, Artur Mkhitarian, is only 35 years old. He has 
an American education, travels around the office at the 
gyroboard and creates unusual projects for the Ukrainian 
market: on the roofs of his houses parks, swimming 
pools, panoramic restaurants and even two-story glass 
bridges. Taryan objects win international prizes, and most 
of the apartments are sold before the completion of the 
construction of buildings.

Покупець житла в Україні в будинках 
з якісними концепціями може 
розраховувати на прибутковість в 30 %

Засновнику девелоперської компанії Taryan Group 
Артуру Мхітаряну всього 35 років. Він має амери-
канську освіту, їздить по офісу на гіроборді і створює 
незвичайні, як для ринку України, проекти: на дахах 
його будинків парки, басейни, панорамні ресторани 
і ,навіть, двоповерхові скляні мости. Об’єкти Taryan 
виграють міжнародні премії, а більшість квартир 
розпродаються ще до закінчення будівництва.

The LDaily editorial staff asked Artur to give some advice 
on which objects in Ukraine it is better to invest, how 
much you can earn and how to protect your investments.

  What would be your first advice given to a potential 
investor who thinks about investing in Ukraine. In 
your country, a construction boom, many residential 
complexes are being built. How to determine the object 
of investment?

A. Mkhitarian: Investors are interested in three issues: 
risk minimization, liquidity and potential profit. They 
traditionally purchase one-two-room apartments — they 
are easier to sell or rent. Let’s start with liquidity. For 
investment, you need to choose the most demanded 
real-estate property. I am convinced that, first of all, this 
should be a residential complex with a well thought out 
concept in the center of Kiev. I advise you to look at 
what you get for your money except for an apartment, 
what services will be in the house, and what additional 
infrastructure is created for future tenants.

For example, Taryan built in 2016 a residential complex 
Royal Tower with the first park on the roof. Investors 

Редакція LDaily попросила Артура дати кілька порад, 
в які об’єкти в Україні краще вкладати гроші, скільки 
можна заробити і як убезпечити свої інвестиції.

  Яку би ви в першу чергу, дали пораду потенцій-
ному інвестору, який думає про вкладення коштів в 
Україну. У нашій країні будівельний бум, зводиться без-
ліч житлових комплексів. Як визначитися з об’єктом 
інвестування?

А. Мхітарян: Інвесторів цікавить три питання: мінімі-
зація ризиків, ліквідність і потенційний прибуток. Вони 
зазвичай купують одно-двокімнатні квартири — їх лег-
ше продати або здати в оренду. Почнемо з ліквідності. 
Для інвестицій потрібно вибирати саме те житло, яке 
користується попитом. Переконаний, в першу чергу, 
це має бути житловий комплекс з якісно продуманою 
концепцією в центрі Києва. Раджу ознайомлюватися з 
тим, що ви отримуєте за свої гроші крім квартири, які 
сервіси будуть в будинку, і яка додаткова інфраструк-
тура створюється для майбутніх мешканців.

Наприклад, Taryan побудував в 2016 році житло-
вий комплекс Royal Tower з першим парком на даху.  
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Інвестори вірять в такі проекти — в Royal Tower зали-
шилося всього 10 вільних з 268 квартир. У грудні мину-
лого року ми завершили будівництво Jack Housе, де 
на даху термальний басейн, панорамний ресторан і 
фітнес зі spa-зоною. І там вже теж залишилося менше  
20 % можливих для придбання квартир.

Зазначу, що в кожному з наших проектів обов’язко-
во знаходиться правильний reception і стильне лобі, 
де можна випити чашку кави і провести переговори, 
кімната для дітей і безліч інших послуг, таких, як кон-
сьєрж-сервіс або можливість замовити послуги клінінгу.

Такі «фішки», як парк або басейн на даху 
будинку, панорамний ресторан або влас-
ний фітнес зі spa зоною стають «маг-
нітами», а квартири в таких будинках 
стають предметом бажання мешкан-
ців. Подібна нерухомість завжди буде 
користуватися попитом, її можна буде 
легко продати або здати в оренду, отже, 
вона буде ліквідна і цікава інвесторам.

  Скільки може заробити потенційний інвестор?

А. Мхітарян: Якщо говорити про потенційний прибу-
ток, то купуючи елітну квартиру в споруджуваному 
комплексі, можна розраховувати на велику прибутко-
вість. У нас в Taryan Group зараз приблизно 30-40 %  
покупців — це інвестори, які купують житло не для 
життя, а для перепродажу, можливості здати його в 
оренду або віддати в управління під «апарт-готель». 
При цьому треба розуміти, що в Україні ціна на жит-
ло преміум-класу з хорошою концепцією відносно до-
ступна, якщо порівнювати з іншими ринками. Квартири 
в наших будинках продаються в середньому за ціною 
близько $ 2 тис. за кв. м, і є величезний потенціал до 
зростання. На ранніх етапах ціна досить низька, але 
до моменту здачі будинку вона може вирости на 30-
40 %. Наприклад, вартість квадратного метра в Royal 
tower з моменту початку інвестування до здачі будин-
ку виросла в середньому на 40-50 %. Де зараз можна 
отримати таку прибутковість? Тому багато активних 
іноземців інвестують в український ринок житла. У нас 
в будинках, які будує Taryan Group, є покупці з таких 
країн, як Німеччина, США, Японія, Ізраїль, Великобри-
танія, Канада. Наприклад, іноземці викупили мало не 
20 % нашого будинку з парком на даху.

believe in such projects — in the Royal Tower there are 
only 10 free of 268 apartments. In December last year, 
we completed the construction of Jack House, where the 
roof has a thermal pool, a panoramic restaurant and a 
fitness area with a spa. And there already, too, there are 
less than 20 % of possible to buy apartments.

I note that in each of our projects there is always a proper 
reception and a stylish lobby where you can have a cup of 
coffee and negotiate, a room for children and many other 
services such as a concierge service or the opportunity 
to order cleaning services.

Such “tricks” as a park or a pool on the roof 
of the house, a panoramic restaurant or own 
fitness with a spa zone become “magnets”, 
and apartments in such houses become the 
object of the tenants’ desire. Such real estate 
will always be in demand, it can be easily 
sold or leased, which means that it will be 
liquid and interesting to investors.

  : How much can a potential investor earn?

A. Mkhitarian: If we talk about the potential profit, then 
by purchasing an elite apartment in the complex under 
construction, we can count on a greater profitability. 
At us in Taryan Group now approximately 30-40 % of 
buyers are investors who buy habitation not for a life, and 
for resale, possibility to hand over it in rent or to give 
in management under “aparthotel”. At the same time, 
one must understand that in Ukraine, the premium real-
estate property price with a good concept is relatively 
affordable, if compared with the markets of others. 
Apartments in our houses are sold at an average price of 
about $ 2 thousand per square meter and there is a huge 
growth potential. In the early stages, the price is quite 
low, but by the time the house is rented, it can grow by 
30-40 %. For example, the cost per square meter in the 
Royal Tower from the moment of investing to the delivery 
of the house has increased by an average of 40-50 %. 
Where now it is possible to receive such profitableness? 
Therefore, many active foreigners invest in the Ukrainian 
real-estate property market. In our homes that the Taryan 
Group builds, there are buyers from countries such as 
Germany, the USA, Japan, Israel, the United Kingdom, 
and Canada. For example, foreigners bought almost  
20 % of our house with a park on the roof.

   А безпека інвестицій? Що повинен вивчити інвес-
тор, купуючи активи в житловій нерухомості в Україні, 
крім документів?

А. Мхітарян: Для безпеки інвестування орієнтуйтеся 
на динамічно споруджені об’єкти (на етапі надземної 
частини). Для покупця головний ризик — це несумлін-
ний забудовник. Якщо ціни занадто низькі, а компанія 
мало кому відома — це поганий сигнал. В результаті 
клієнти можуть отримати або неякісний будинок, або 
недобудований об’єкт. Моя порада: 

вибирайте тільки сильні девелоперські 
компанії, які мають довгу історію, вели-
кий портфель об’єктів, а власники яких 
— публічні люди. При виборі об’єкта ін-
вестування головне вивчити не тільки 
документи, а ознайомитися з останнім 
побудованим будинком — це скаже про 
нинішню реальну ситуацію в компанії.

   Який останній проект у Taryan Group?

А. Мхітарян: Зараз ми активно будуємо наш флаг-
манський проект — Taryan Towers. Це три 31-повер-
хові башти, які ми з’єднали дворівневими скляними 
мостами. Уявіть собі, ви зможете подивитися на Київ 
через прозорі секції в підлозі мостів на висоті пташино-
го польоту або здійснювати пробіжку. У кожного даху 
Taryan towers буде своя концепція: авторський пано-
рамний ресторан, цілорічний парк зі штучним озером 
і зимовим садом, а також музей майбутнього з зоною 
інновацій та розваг. Архітектурний образ Taryan Towers 
створив відомий британський архітектор Джон Доуз, 
з яким ми співпрацюємо в багатьох наших проектах. 
Ми сумлінно зібрали в цьому комплексі все, щоб він 
став предметом бажання для майбутніх мешканців, а, 
саме, інвестиційно-привабливим об’єктом. Планується 
спеціальний формат фітнес-комплексу Tsarsky з кри-
тим і відкритим басейнами, фітнес-зоною, сауною, ха-
мамом, SPА. Ми створюємо власний ТРЦ з бутіковою 
галереєю, супермаркетом, дитячою школою раннього 
розвитку і багато іншого цікавого. Упевнений, що якщо 
Taryan towers розмістити в інших містах світу: Сінгапу-
рі, Дубаї, Токіо, Нью-Йорку, то він і там буде вважати-
ся якщо не кращим житловим комплексом, то одним з 
них. А потенційний інвестор отримає не меншу прибут-
ковість, ніж в інших наших житлових комплексах.

  And safety of investments? What should the investor 
learn by acquiring assets in residential real estate in 
Ukraine, except documents?

A. Mkhitarian: For investment safety, be guided by the 
dynamically constructed objects (at the stage of the 
above-ground part). For the buyer, the main risk is an 
unscrupulous developer. If prices are too low, and the 
company is not known to anyone, it is a bad signal. As a 
result, customers can get either a poor-quality house, or 
an unfinished object. My advice:

choose only strong development companies 
that have a long history, a large portfolio 
of objects, and whose owners are public 
people. When choosing an investment 
object, the main thing is to look not only 
at the documents, but familiarize you with 
the last built house — this will tell about 
the current real situation in the company.

  What is the last project of the Taryan Group?

A. Mkhitarian: Now we are actively building our flagship 
project — Taryan Towers. These are three 31-story towers, 
which we connected by two-level glass bridges. Imagine, 
you can look at Kiev through transparent sections in the 
floor of bridges at a bird’s eye height or jog. Each roof 
of Taryan towers will have its own concept: an author’s 
panoramic restaurant, a year-round park with an artificial 
lake and a winter garden, as well as a museum of the 
future with an area of innovation and entertainment. The 
architectural image of Taryan Towers was created by 
the famous British architect John Does with whom we 
cooperate in many of our projects. We tried to collect 
everything in this complex so that it became a subject 
of desire for future tenants, and therefore an investment-
attractive object. There will be a special format of the 
fitness center Tsarsky with indoor and outdoor pools, 
fitness area, sauna, hammam, SPA. We create our own 
shopping and entertainment center with a boutique 
gallery, a supermarket, a children’s school for early 
development and many other interesting things. I am 
sure that if Taryan towers is located in other cities of the 
world: Singapore, Dubai, Tokyo, New York, then it will 
be considered there if not the best residential complex, 
then one of them. A potential investor will receive no less 
profitability than in other our residential complexes. 
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After a period of deep crisis, 2017, 
for the first time, showed a significant 
increase in demand in every type  
of real estate in Ukraine

Vitalii Boiko, founder of NAI Ukraine and Urban Experts, 
gave a favorable forecast to the Ukrainian commercial 
real estate market and assured that today there are all 
conditions for the entry of international developers into 
the market of Ukraine.

Після періоду глибокої кризи  
2017 рік уперше показав значну 
активізацію попиту в кожному  
виді нерухомості України

Віталій Бойко, засновник компаній NAI Ukraine і 
Urban Experts, дав сприятливий прогноз українсько-
му ринку комерційної нерухомості і запевнив, що 
сьогодні є всі умови для виходу на ринок України 
міжнародних девелоперів.

According to Vitalii Boiko, 2018 will be a turning point 
not only for the commercial real estate market, but for 
the entire country. And the market will be pushed by 
increased competition. This year, for example, will open 
a number of sites run by NAI Ukraine, which is Ocean 
Mall, Blockbuster Mall, and the first turn of the Rive 
Gauche. Also, the founder of one of the best consulting 
companies in Ukraine predicted a higher activity of local 
brands, and given the recognition of Vitaliy’s Person of 
the Year in the Real Estate Market under the EEA Project 
Awards 2017, LDaily has no reason to doubt it.

  NAI Ukraine, one of the best consulting companies 
in Ukraine, annually publishes an analytical report on the 
state of all types of Ukrainian real estate market. What 
are the results of 2017, and should we expect positive 
changes in 2018?

V. Boiko: After a period of deep crisis, 2017 saw for the 
first time a significant increase in demand in every type 
of real estate. If in 2016 we talked about the market going 
to recovery, then in 2017 the market so rapidly change 
the indicators that by the end of the year we have already 
observed a deficit of free premises.

  The office property market has remained unattractive 
for investors for a long time. Should we expect the 
recovery of the market this year?

За словами Віталія Бойка, 2018 рік буде переломним 
для ринку комерційної нерухомості. До якісних змін ри-
нок підштовхне підвищена конкуренція. Так, наприклад, 
ринок торговельної нерухомості у поточному році по-
повниться новими великими об’єктами міжнародного 
класу, які веде NAI Ukraine, це - Ocean Mall, Blockbuster 
Mall, і перша черга Rive Gauche. Також засновник однієї 
з кращих консалтингових компаній в Україні спрогно-
зував більш високу активність локальних брендів, а з 
урахуванням визнання Віталія «Персоною року на рин-
ку нерухомості» за версією EEA Project Awards 2017,  
у LDaily немає приводу в цьому сумніватися.

  Компанія NAI Ukraine, одна з кращих консалтин-
гових компаній України, щороку випускає аналітичний 
звіт про стан всіх видів ринку нерухомості України. Які 
результати 2017 року, і чи варто нам очікувати пози-
тивних змін у 2018 році?

В. Бойко: Після періоду глибокої кризи 2017 рік упер-
ше показав значну активізацію попиту в кожному виді 
нерухомості. Якщо в 2016 році ми говорили про те, 
що ринок йде до одужання, то в 2017 році ринок так 
стрімко змінював показники, що до кінця року ми вже 
спостерігали дефіцит вільних приміщень.

  Ринок офісної нерухомості тривалий час залишав-
ся непривабливим для інвесторів. Чи варто очікувати 
одужання ринку в поточному році?
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В. Бойко: В цьому році вперше з часів кризи 2008 року 
надлишок приміщень «пішов» з ринку. Більш того, по-
пит на офісні приміщення продовжує зростати. Неза-
баром залишку якісних вільних площ, які сьогодні ще 
є на ринку, стане недостатньо для того, щоб задоволь-
нити зростаючий інтерес до розширення і відкриття 
нових офісів.

Останні роки ознаменувалися дуже низьким введен-
ням в експлуатацію офісних площ. Також, суттєво 
зросло і вийшло на докризовий рівень в 120-130 тис. 
кв. м / рік поглинання і, що важливо, за рахунок ві-
тчизняних компаній, особливо в ІТ-сфері. Якщо в 2008 
році 60-70 % ринку займали міжнародні компанії, то 
сьогодні набагато більший обсяг площ поглинений ло-
кальними бізнесами. Але в той же час,

в зв’язку з євроінтеграцією і позитивни-
ми економічними змінами в країні, увага 
міжнародного бізнесу до України також 
зростає, і незабаром і іноземним бізне-
сам буде потрібно більше офісних при-
міщень в Україні. Тому потреба в новому 

девелопменті офісів очевидна.
Частка вільних приміщень сьогодні знаходиться на 
рівні 13 %, і це показник здорового ринку. У 2017 році 
було поглинено 130-150 тис. кв. м офісних площ, і 
найближчим часом планується ввести в експлуатацію 
близько 40-50 тис. кв. м. Таким чином, прогнозується 
незадоволений попит, результатом якого стане неми-
нуче збільшення ставок.

  Згідно з аналітичним звітом NAI Ukraine турис-
тичні потоки в Україну продовжують зростати. Чи 
зробить це готельний бізнес більш привабливим для 
інвесторів?

В. Бойко: Так, сьогодні туристичні потоки в Україну 
продовжують зростати: за результатами 2017 року 
приплив туристів в Україну зріс на 11 %, а до Києва —  
на 22 % разом з ростом пасажиропотоку аеропор-
тів. Це, відповідно, відбивається на попиті на готельні 
номери — заповнюваність в київських готелях за ре-
зультатами 2017 року сягнула 50 %, поступово набли-
жаючись до нормативних значень. Про дефіцит ще 
рано говорити, але ми вже бачимо передумови для 
зростання попиту і девелопменту — так, в 2017 році  

V. Boiko: This year, for the first time since the crisis of 
2008, the surplus of premises “left” the market. Moreover, 
the demand for office space continues to grow. Soon, the 
balance of quality free space that is still on the market will 
not be enough to satisfy the growing interest in expanding 
and opening new offices.

Recent years have been marked by very low 
commissioning of office space. Also, it significantly 
increased and reached the pre-crisis level of 120-130 
thousand square meters. / year of absorption and, 
importantly, at the expense of domestic companies, 
especially in the IT field. If in 2008, 60-70 % of the 
market was occupied by international companies, today 
much more area is absorbed by local businesses. But at 
the same time,

in connection with European integration 
and positive economic changes in the 
country, the attention of international 
business to Ukraine is also growing, and 
soon foreign businesses will need more 
office space in Ukraine. Therefore, the need 
for new development of offices is obvious.

The share of vacancies today is at 13%, and this is a 
healthy market indicator. In 2017, 130-150 thousand sq. 
M were absorbed. office space, and in the near future it 
is planned to put into operation about 40-50 thousand 
square meters. Thus, dissatisfied demand is expected, 
the result of which will inevitably increase rates.

  According to the analytical report of NAI Ukraine, 
tourist flows to Ukraine continue to grow. Will it make the 
hotel business more attractive to investors?

V. Boiko: Yes, today, tourist flows to Ukraine continue 
to grow: yes, according to the results of 2017, the 
inflow of tourists to Ukraine has increased by 11 %, 
and in Kiev — by 22 %, together with the growth of 
passenger traffic of airports. This, correspondingly, 
reflects the demand for hotel rooms — occupancy 
rate in Kyiv hotels in 2017 reached 50 %, gradually 
approaching normative values. It’s too early to talk 
about the deficit, but we already see the preconditions 
for growth in demand and development — in 2017, 
several 3 and 4 stars were opened under the control 
of international operators.

відкрилося кілька об’єктів 3-х і 4-х зірок під управлін-
ням міжнародних операторів.

  Ви працюєте практично з усіма найкращими тор-
говими центрами країни і є ексклюзивним брокером 
мережі мегамолів в Києві. Які прогнози для ринку 
торгової нерухомості України в найближчому май-
бутньому?

В. Бойко: Ринок торговельної нерухомості України 
зберіг інвестиційну привабливість протягом усього 
кризового періоду. Понад мільярд доларів щорічно 
інвестується в торгівельну нерухомість країни. Але 
все ж в минулому році введення в експлуатацію нових 
об’єктів був мінімальним. Після відкриття найбільшо-
го ТРЦ країни Lavina Mall в грудні 2016 року настало 
затишшя. Але затишшя вельми тимчасове.

Наступний рік стане переломним для 
комерційної нерухомості столиці, та й 
країни в цілому. Якісна пропозиція тор-
гових центрів стрімко збільшиться, 
що однозначно посилить конкуренцію 
і стане каталізатором змін на ринку. 
У 2018 році відкриються три об’єкти, з 
якими працює NAI Ukraine, — це Ocean 
Mall, Blockbuster Mall (девелопер — «Ман-
дарин Плаза») і перша черга Rive Gauche  

(девелопер — «Іммошан Україна»).

Проект компанії «Іммошан Україна», одного з найбіль-
ших девелоперів Європи, високо підніме планку яко-
сті для локальних девелоперів.

Ocean Mall і Blockbuster Mall стануть наступними 
об’єктами мережі мегамолів, першим з яких став 
Lavina Mall. Ці ТРЦ — не просто унікальні для Укра-
їни, вони є безпрецедентними для Європи. Завдяки 
стратегічному розташуванню, сильної розважаль-
ної складової, продуманому тенант-міксу, новим для 
українського ринку брендам ці об’єкти завоюють мо-
нопольне право на головне місце шопінгу в столиці. І 
залишиться всього два варіанти розвитку подій для 
київських ТРЦ — поліпшити якість пропозиції до рів-
ня, заданого новими торговим комплексами, або вий-
ти з конкурентної боротьби.

  You work practically with all the best shopping 
centers in the country and is an exclusive broker of a 
network of megamols in Kiev. What are the forecasts for 
the commercial real estate market of Ukraine in the near 
future?

V. Boiko: Ukraine’s retail real estate market has retained 
its investment attractiveness throughout the crisis 
period. More than a billion dollars annually invested in 
commercial real estate of the country. Yet last year the 
commissioning of new facilities was minimal. After the 
opening of the largest shopping mall of the country, the 
Lavina Mall in December 2016 was calm. But the calm is 
very temporary.

The next year will become a turning point 
for commercial real estate of the capital, 
and the country as a whole. The quality 
offer of shopping centers will increase 
rapidly, which will unquestionably increase 
competition and become a catalyst for 
changes in the market. In 2018, three 
objects with which NAI Ukraine operates 
will be opened — Ocean Mall, Blockbuster 
Mall (developer — Mandarin Plaza) and 
the first turn of the Rive Gauche (developer 
— Immoshan Ukraine).

The project of Immoshan Ukraine, one of the largest 
developers in Europe, will raise the quality standard for 
local developers.

Ocean Mall and Blockbuster Mall will become the 
next objects of the network of megamols, the first of 
which was the Lavina Mall. These shopping malls are 
not only unique for Ukraine, they are unprecedented 
for Europe. Due to the strategic location, strong 
entertainment component, thought-out tenant-mix, 
these new objects will win a monopoly right to the 
main brand of shopping in the capital for brands that 
are new to the Ukrainian market. And there will be only 
two variants of the development of events for the Kiev 
shopping malls — to improve the quality of the offer to 
the level set by the new trading complexes, or to get 
out of competition.
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Що стосується ритейлерів, то локальні бренди вже 
повернулися до активного розвитку. Більш того, в 
Україну виходять міжнародні ритейлери, які відкла-
дали вихід на ринок країни в зв’язку з кризовою си-
туацією. Результатом появи нових і зміцнення вже 
працюючих брендів стане збільшення попиту, яке, в 
свою чергу, дасть суттєвий поштовх для зростання 
девелопменту.

  Чи варто очікувати зростання девелопменту і в 
житловій нерухомості?

В. Бойко: У зв’язку з внутрішньою міграцією і відсут-
ністю напрямків для приватного інвестування житлова 
нерухомість є найбільшим за обсягом інвестицій рин-
ком і найпопулярнішим серед локальних девелоперів.

Українські девелоперські компанії наростили великі 
обсяги введення в експлуатацію житла. Проте існу-
ють стримуючі фактори для девелопмента нерухо-
мості, серед яких – відсутність кредитування деве-
лоперів, не кажучи вже про проектне кредитування. 
І, якщо будівництво житлової нерухомості  може від-
буватися і за рахунок населення, то будівництво ко-
мерційної нерухомості – лише за рахунок девелопе-
ра, що суттєво зменшує кількість компаній у цьому  
бізнесі. Саме тому ажіотажного попиту на землю 
поки не спостерігається.

Сьогодні існують сприятливі можливо-
сті для виходу міжнародних девелоперів 
і іноземних компаній на український ри-
нок в сфері нерухомості, особливо, якщо 
у них є можливість отримати креди-
тування для роботи в Україні. Важли-
во «зловити» цей момент, поки ціни на 

землю не почали рости.

З поліпшенням економічної ситуації банківська сфе-
ра, яка пережила також кризу, буде одужувати і по-
ступово повернеться до кредитування. Відповідно, 
розшириться коло компаній, які будуть займатися 
девелопментом, збільшиться попит на землю, і ціни 
почнуть зростати.

As for retailers, local brands have already returned to 
active development. Moreover, in Ukraine there are 
international retailers, which postponed entry into the 
country due to the crisis situation. The result of the 
emergence of new and strengthening of existing brands 
will be an increase in demand, which, in turn, will give a 
significant impetus to the growth of development.

  Should we expect growth in development and 
residential real estate?

V. Boiko: Due to internal migration and the lack of 
directions for private investment, residential real estate is 
the largest investment market in the market and the most 
popular among local developers.

Ukrainian developer companies have increased the 
volume of maintenance of dwellings. However, there are 
restraining factors for real estate development,among 
which – the lack of lending to developers, without 
mentioning the project lending. And if the construction of 
residential real estate property can occur at the expense 
of the population, then construction of commercial real 
estate – only at the expense of the developer, which 
significantly reduces the number of companies in this 
business. That is why the exuberant demand for land has 
not yet been observed. 

Today there are favorable opportunities 
for the international developers and 
foreign companies to enter the Ukrainian 
real estate market, especially if they have 
the opportunity to get lending to work 
in Ukraine. It is important to “catch” 
this moment, while land prices have not 
started to grow.

With the improvement of the economic situation, the 
banking sector, which has survived the crisis, will recover 
and gradually return to lending. Accordingly, the range 
of companies that will be engaged in development will 
expand, demand for land will increase, and prices will 
start to grow. 

A great project is built of deliberate parts. 
Every detail is essential
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It is better for foreign investors  
to enter the Ukrainian market  
with local partners 

Igor Nikonov, Honorary President of KAN Development, 
speaks about the state and prospects of the residential 
and commercial real estate market in Kyiv, about the 
opportunities which the reconstruction of industrial 
areas opens to developers and why the construction 
of industrial parks within the city may be of interest to 
investors.

Заходити на український ринок 
іноземним інвесторам краще  
з місцевими партнерами

Ігор Ніконов, почесний Президент KAN Development, 
розповів про стан і перспективи ринку житлової та 
комерційної нерухомості Києва, про можливості, які 
відкриває перед девелоперами реконструкція про-
мислових територій, і про те, чому будівництво ін-
дустріальних парків в межах міста може зацікавити 
інвесторів.

KAN Development, established in 2001, has 15 residential 
and commercial real estate projects in its portfolio — both 
completed and at different stages of implementation. Most 
of the residential real estate projects of the company are 
implemented in the form of quarter construction and provide 
for public welfare of the territory, recreation areas, their own 
social and residential and commercial infrastructure. The 
company focuses on the construction of business centers 
of class A and A+ in the field of commercial real estate. The 
largest shopping center OceanPlaza in Kyiv is among the 
objects constructed by KAN Development. In an interview 
with LDaily, Igor Nikonov speaks about the peculiarities of 
investing in the construction of residential and commercial 
real estate, the advantages of the Ukrainian market for 
foreign investors, as well as why it is better for them to enter 
the market with local partners.

Компанія KAN Development створена у 2001 році, і має 
у своєму портфелі 15 проектів житлової та комерційної 
нерухомості, як завершених, так і на різних стадіях ре-
алізації. Більшість проектів житлової нерухомості ком-
панії реалізуються у форматі квартальної забудови та 
передбачають благоустрій території, рекреаційні зони, 
власну соціально-побутову й торговельну інфраструк-
туру. У сфері комерційної нерухомості компанія зосе-
реджена на будівництві бізнес-центрів класу А та А+. 
Серед об’єктів, збудованих KAN Development, також 
найбільший у Києві ТРЦ Ocean Plaza. В інтерв’ю LDaily 
Ігор Ніконов розповів про особливості інвестування у 
будівництво житлової та комерційної нерухомості, пе-
реваги українського ринку для іноземних інвесторів, а 
також про те, чому для них краще заходити на ринок з 
місцевими партнерами.
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  How much is Ukrainian residential and commercial 
real estate market attractive to investors?

I. Nikonov: Actually, it is attractive. In case of presence 
of “long” money for small percentage, the profitability of 
investment in real estate in Ukraine is much higher than in 
Europe. The peculiarity of the Ukrainian market is that it is 
possible to obtain permissive documentation easily and 
quickly here, and the basic initial capital that needs to be 
invested is at times smaller than in the West. There is no 
law that would oblige the developer to build something 
untill the start of sales — you can make piles and sell 
straight away. The market has been stable for a long time 
and strong developers have trust of buyers.

   Why is it easy to obtain permissive documentation 
in Ukraine?

I. Nikonov: Reforms were carried out in 2009, new laws 
were adopted, authorities in Kyiv are very effective in 
issuing documentation. On the other hand, it creates high 
competition: a lot of people and companies today get it 
absolutely legitimately and start building.

  Who invests in the construction of residential real 
estate in Ukraine?

I. Nikonov: Investors in real estate come from different 
sectors of the economy. This is the area which our people 
understand the most — something that you can “touch” 
and see every day, unlike, for example, securities. Besides, 
there is no full value security market in Ukraine and trust 
in banks has long been lost. Therefore, those who earn 
money in agriculture, chemistry, metallurgy, retail and 
other sectors invest in real estate for diversification of risks.

There are few foreign investors in Ukraine 
— they do not understand our market yet. 
They are sure that land must be owned, 
although for construction of housing, for 
example, ownership is not needed. Their 
rules provide for a lot of conventions, and 
non-compliance with these norms means 
for them that the market is unstable.  

  Наскільки ринок житлової та комерційної нерухо-
мості України сьогодні привабливий для інвесторів?

І. Ніконов: Насправді, привабливий. При наявності 
«довгих» грошей під маленький відсоток, прибут-
ковість інвестицій в нерухомість в Україні набагато 
вища, ніж у Європі. Особливість українського рин-
ку в тому, що тут можна легко й швидко отрима-
ти дозвільну документацію, а базовий початковий 
капітал, який треба вкласти, в рази менший, ніж 
на заході. Немає закону, який зобов’язував би де-
велопера щось побудувати до старту продажів — 
можна робити сваї й відразу ж продавати. Ринок 
досить давно стабільний, і у сильних забудовників 
є довіра покупців.

  За рахунок чого в Україні легко отримати доз-
вільну документацію?

І. Ніконов: У 2009 році були проведені реформи, 
прийняті нові закони, влада в Києві працює дуже 
ефективно щодо видачі документації. З іншого боку, 
це породжує високу конкуренцію: дуже багато лю-
дей та компаній сьогодні абсолютно законно її отри-
мують і будують.

  Хто в Україні інвестує в будівництво житлової 
нерухомості?

І. Ніконов: Інвестори в нерухомість приходять з різ-
них секторів економіки. Це та сфера, яку наші люди 
найбільше розуміють — те, що можна «помацати» і 
бачити кожен день на відміну, наприклад, від цінних 
паперів. До того ж, повноцінного ринку останніх в 
Україні немає, а довіру до банків вже давно втраче-
но. Тому ті, хто заробляє на сільському господарстві, 
хімії, металургії, ритейлі та інших секторах для ди-
версифікації ризиків, вкладають в нерухомість.

Іноземних інвесторів в Україні мало — 
вони поки не розуміють наш ринок. Вони 
впевнені, що земля обов’язково повинна 
бути у власності, хоча для будівництва 
житла, наприклад, право власності не 
потрібне. Їхні норми передбачають дуже 

But we understand that everything is stable 
and that the market works this way.

It is better for foreign investors to enter the Ukrainian 
market with local partners — this is much faster and 
more efficiently. Each state has its peculiarities, and if we 
started to work abroad, we would also look for a local 
partner, because it is difficult to understand the local 
nuances — this will take a lot of time.

  What is the dynamics of the commercial real estate 
market?

I. Nikonov: We can see a decrease in vacancy. It is small 
and constantly decreasing in business centers. There 
have been built very few business centers in recent years, 
while the number of tenants is increasing. Kyiv needs 
commercial real estate again. Developers’ expectations 
about profitability have declined: They had previously 
expected profitability of 30-40 %, but the profitability of the 
development business at the level of 15-17 % is absolutely 
normal for today. And it is quite possible to get it.

   Does the level of rental rates ensure the interest of 
developers in office real estate?

I. Nikonov: Today, the average rates are $ 15-16 per 
square meter per month. It is few for quality offices, but 
having the ability to build and buy land in time, such rates 
are quite possible to get the same 15-17 % profitability.

  What are the prospects of commercial real estate 
development and investing in it?

I. Nikonov: I believe that there are prospects. Much 
depends on state policy. Thanks to decentralization, city 
budgets have significantly grown. And the infrastructure 
is developing much better than before. I believe that 
improving infrastructure and investing directly in towns 
contributes to the emergence of new working places.

The peculiarity of Ukraine is that in comparison with 
European countries, we have a deficit of commercial 
space of 40-50 %. A lot of people still work in unsuitable 
premises — on the first floors of apartment houses, etc. If 
there were inexpensive office centers in the market, they 
would move there.

багато умовностей, і невідповідність 
цим нормам означає для них, що ринок 
нестабільний. Хоча ми розуміємо, що все 

стабільно, і що ринок так і працює.
Заходити на український ринок іноземцям краще з 
місцевими партнерами — це набагато швидше й ефек-
тивніше. Кожна держава має особливості, і якби ми 
починали працювати в іншій країні, ми б теж шукали 
місцевого партнера, тому що самому важко розібрати-
ся в локальних нюансах — на це піде багато часу.

  Яка динаміка на ринку комерційної нерухомості?

І. Ніконов: Ми спостерігаємо зниження вакантності. 
У бізнес-центрах вона вже невелика й постійно зни-
жується. В останні роки бізнес-центри майже не бу-
дували, при цьому, кількість орендарів все збільшу-
ється. Київ знову потребує комерційної нерухомості. 
Знизилися очікування девелоперів щодо прибутково-
сті: якщо раніше розраховували на рентабельність в  
30-40 %, то сьогодні рентабельність девелоперського 
бізнесу на рівні 15-17 % абсолютно нормальна. І її ціл-
ком можна отримати.

  Рівень орендних ставок забезпечує зацікавле-
ність девелоперів в офісній нерухомості?

І. Ніконов: Сьогодні середні ставки на рівні $ 15-16 
за кв. м на місяць. Для якісних офісів це мало, але 
за вміння правильно будувати й своєчасно купувати 
землю, такі ставки цілком дозволяють отримати ті ж 
15-17 % рентабельності.

  Які перспективи девелопменту комерційної неру-
хомості та інвестування в неї?

І. Ніконов: Я вважаю, що перспективи є. Багато 
що залежить від політики держави. Завдяки децен-
тралізації істотно виросли бюджети міст. І набагато 
краще, ніж раніше, розвивається інфраструктура. Я 
вважаю, що поліпшення інфраструктури і вкладення 
коштів безпосередньо в міста точно сприяє появі но-
вих робочих місць.

Особливість України в тому, що у порівнянні з європей-
ськими країнами, у нас дефіцит комерційних площ ста-
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  What cities, besides Kyiv, are promising for the 
construction of commercial real estate?

I. Nikonov: These are the regions where large production 
and business activity are concentrated — Dnipro, 
Odesa, Kharkiv. Lviv, of course, — there are resources, 
agriculture, forestry, many industrial enterprises are 
being built. Lviv is very attractive for producers oriented 
to sales to Europe. Probably, it is even more promising 
than Kharkiv.

  Are there areas attractive to developers and investors 
in Kyiv today?

I. Nikonov: There are a lot of such areas in Kyiv. These are 
hundreds of hectares of standing industrial enterprises 
that can not be reanimated. This is another obsolete and 
abandoned real estate with an irrelevant purpose.

The attractiveness of these areas is that there are 
communications, and their capacities are much larger 
than necessary for residential and public construction. 
It’s enough to just demolish a plant. This is the most 
optimal way.

  Where are these areas?

I. Nikonov: This is the territory of the “Radycal”, 
“Bilshovyk”, the whole Telychka, Petrivka. Telychka alone 
will be enough for 30 years of development. There are a 
huge number of non-operating factories on the Left bank, 
and it is possible and recommendable to build not only 
housing there.

  What do you think about the construction of industrial 
parks within the city?

I. Nikonov: An industrial park is the point of growth for 
which investors will come to Kyiv. What is the sense of 
an industrial park? The first it is jobs. I am against taking 
working places out of the city — working places have to 
be created here, because then we will avoid spending 
billions of dollars on transport and time. The main problem 
of industrial parks is pollution. I am against pollution. 
But with a competent approach, industrial parks can be 
completely environmentally friendly.

I also do not support it when all plants are restructured 
for public functions. “Bilshovyk” and a part of Telychka 
may become an industrial park.

новить 40-50 %. Дуже багато людей все ще працюють 
в непристосованих для цього приміщеннях – на пер-
ших поверхах житлових будинків і т. п. При наявності 
на ринку більш дешевих офісних центрів вони будуть в 
них переміщуватись.

  Які міста, крім Києва, перспективні для будів-
ництва комерційної нерухомості?

І. Ніконов: Це регіони, де зосереджене велике ви-
робництво та бізнес активність, – Дніпро, Одеса, 
Харків. Львів, звичайно, – там є ресурси, сільське 
господарство, лісове господарство, будується бага-
то промислових підприємств. Львів дуже привабли-
вий для виробників, орієнтованих на збут у Європу. 
Напевно, він навіть більш перспективний, ніж Харків.

  У Києві сьогодні є ділянки, привабливі для деве-
лоперів та інвесторів?

І. Ніконов: У Києві дуже багато таких ділянок. Це 
сотні гектарів недіючих промислових підприємств, 
які неможливо реанімувати. Це інша застаріла й по-
кинута нерухомість з неактуальним цільовим при-
значенням.

Привабливість цих ділянок у тому, що там вже є 
комунікації, і їх потужності набагато більші, ніж не-
обхідно для житлової та громадської забудови. До-
сить просто знести завод. Це найбільш оптимальний 
шлях.

  Де знаходяться ці ділянки?

І. Ніконов: Це території заводів «Радикал», «Більшо-
вик», вся «Теличка», «Петрівка». Однією «Телички» 
вистачить на 30 років забудови. Є величезна кіль-
кість непрацюючих заводів на Лівому березі, причо-
му, там можна і потрібно будувати не тільки житло.

  Як ви оцінюєте будівництво індустріальних пар-
ків в межах міста?

І. Ніконов: Індустріальний парк – це та точка росту, 
заради якої в Київ прийдуть інвестори. Який сенс ін-
дустріального парку? Перше – це робочі місця. Я про-
ти того, щоб виносити робочі місця за місто – робочі 
місця потрібно створювати тут, тому що тоді ми не ви-
тратимо мільярди доларів на транспорт і час. Голов-
на претензія до індустріальних парків – забруднення.  

An industrial park with housing is the only ecosystem that 
works. My construction doctrine is that a person does not 
need a car to get to work. Walking, cycling — 10 minutes, 
and you’re at work. A kindergarten, a school next to it — 
this is great.

  There are three projects of integrated quarter 
construction in the portfolio of your company at the 
moment. Why such projects are attractive for the developer 
and the investor? What is their main advantage?

I. Nikonov: In my understanding, construction should 
be like this — only if we are not talking about the city 
center, where such projects are not always possible. 
They create the environment and, at the same time, allow 
companies to show themselves not only professionally, 
but also socially responsible. This is very important, 
because the reputation is being developed over the 
years. For example, in “Comfort Town”, a person buys 
an apartment and lives in a comfortable environment 
right away. She/he has a kindergarden, a school, fitness, 
parks, sports and children’s playgrounds, shops and 
cafes here. And people start to communicate, unite in 
strong communions. So, such projects even make them 
more friendly. The so-called “word-of-mouth marketing” 
works, more and more new buyers come to the project. 
People trust other people more than advertisements.

  What are the main problems with quarter 
construction?

I. Nikonov: There are two main problems — place and 
networks. The cost of such projects is much higher. 
Intraquartile networks, landscaping are needed. But they 
are sold as more expensive.

Complex construction is a business in 
business. The first floors in “Comfort 
Town” were sold for business, but they were 
not planned as commercial ones. These 
small businesses — confectioneries, cafes, 
shops — are looking for a stream. And 
we create it, and it always works, because 
there are a lot of inhabitants. We took this 
into account in the new projects “Faina 

Я проти забруднення. Але при грамотному підході 
індустріальні парки можуть бути абсолютно еколо-
гічно чистими.

Я також не прихильник того, щоб всі заводи перебу-
довувати під якісь громадські функції. «Більшовик» 
та частина «Телички» цілком може бути індустріаль-
ним парком.

Індустріальний парк разом з житлом – це єдина еко-
система, яка працює. Моя будівельна доктрина по-
лягає в тому, що людині не потрібна машина, щоб 
їздити на роботу. Пішки, на велосипеді – 10 хвилин, і 
ти на роботі. Садок, школа поруч – це і є кайф. 

  Зараз у портфелі вашої компанії три проекти 
комплексної квартальної забудови. Чим такі проекти 
привабливі для девелопера й інвестора? У чому їхня 
головна перевага?

І. Ніконов: У моєму розумінні, тільки такою забу-
дова й має бути — якщо ми не говоримо про центр 
міста, де такі проекти не завжди можливі. Вони 
створюють середовище і, в той же час, дозволяють 
компанії проявити себе не тільки професійно, а й 
соціально відповідальною. Це теж дуже важливо, 
тому що репутація напрацьовується роками. На-
приклад, в «Комфорт Тауні» людина купує квартиру 
і відразу живе в комфортному середовищі. В неї тут 
же садок, школа, фітнес, парки, спортивні та дитя-
чі майданчики, магазини та кафе. І люди почина-
ють спілкуватися, об’єднуватися у сильні ком’юніті. 
Тож, такі проекти ще й роблять їх дружніми. Пра-
цює так зване «сарафанне радіо», і в проект при-
ходять все нові й нові покупці. Люди більше вірять 
іншим людям, ніж рекламі.

  Які головні проблеми виникають при квартальній 
забудові?

І. Ніконов: Є дві головні проблеми – місце й мережі. 
Собівартість таких проектів набагато вища. Потрібні 
внутрішньоквартальні мережі, благоустрій, озеле-
нення. Але й продаються вони дорожче. 

Комплексна забудова — це бізнес у бізне-
сі. У «Комфорт Тауні» у нас розкупили під 
бізнес перші поверхи, які не планувалися, 
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Town” and “Respublika”, all the first floors 
are commercial real estate.

  The profitability of such projects is higher than or 
equal to the point projects?

I. Nikonov: In the end it is higher. The cost of construction 
is higher, but the selling price should be higher if 
everything is done correctly. But not everyone can do 
this. However, it should be noted that complex projects 
have a lower cost of management, because the same 
team is needed for managing of one building, and for the 
whole housing estate.

  What are the key problems of development today?

I. Nikonov: The main problem is the lack of a mortgage. 
The second is the lack of quality control, at least in terms 
of composition and appearance of the construction that 
is being built. I believe that the chief architect of the city 
should have the authority to coordinate the project in 
3D-visualization, but this is not provided for by law. Such 
a practice exists in the west and, I think, if it existed here, 
there would not be so many ugly buildings.

  Can you see the prospects of solving the mortgage 
problem?

I. Nikonov: Yes, I can. First, it is beneficial for banks, 
and secondly, half of Kyiv residents want to improve 
their housing conditions, and mortgages are one of the 
factors contributing to this. A person can afford to take 
a mortgage.

Today, we also offer to pay in installments in our 
residential complexes — at a lower interest rate than 
banks, but in foreign currency. It is also a very attractive 
additional opportunity for investors who have “long” 
money. They can afford to give buyers loans under 5-6 % 
on the security of an apartment with a first installment of 
30 % — and get a second income stream. The first flow 
is the sale of apartments, and the second is lending to 
their own investors. People do not agree for loans with 
more than 2.5 % in the West, but they agree for 6% in 
Ukraine.

  What do you think about the latest legislative changes 
in the market? What other changes does it need?

як комерційні. Ці маленькі бізнеси —  
кондитерські, кафе, магазини — шука-
ють потік. А ми його створюємо, і він 
працює завжди, тому що мешканців 
дуже багато. У нових проектах «Фай-
на Таун» і Respublika ми врахували це, 
там всі перші поверхи — комерційна 

нерухомість.

  Прибутковість таких проектів вище чи дорівнює 
точковим?

І. Ніконов: Зрештою, вища. Собівартість будівниц-
тва вища, але й ціна продажу повинна бути вищою, 
якщо все зроблено правильно. Хоча це далеко не 
всім вдається. Проте треба зазначити, що в комп-
лексних проектах нижча собівартість управління, 
тому що потрібна однакова команда і для реалізації 
одного будинку, і для мікрорайону.

  Які ключові проблеми в девелопменті сьогодні?

І. Ніконов: Головна проблема — відсутність іпотеки. 
Друга — відсутність контролю за якістю, хоча б з 
точки зору композиції та зовнішнього вигляду житла, 
що будується. Я вважаю, що у головного архітектора 
міста повинні бути повноваження погоджувати про-
ект у 3D-візаулізаціі, але законом цього не передба-
чено. На заході така практика існує і, думаю, якби 
була в нас, багатьох потворних будівель не було б.

  Ви бачите перспективи вирішення проблеми іпо-
теки?

І. Ніконов: Так, бачу. По-перше, це вигідно для бан-
ків, по-друге, половина жителів Києва хоче поліп-
шити свої житлові умови, іпотека – один з чинників, 
які цьому сприяють. Людина може собі дозволити 
взяти іпотеку. 

Ми сьогодні теж даємо розстрочку в своїх житлових 
комплексах – під менший, ніж банки, відсоток, але у 
валюті. Це також дуже приваблива додаткова мож-
ливість для інвесторів, у яких є «довгі» гроші. Вони 
можуть дозволити собі дати покупцям кредити під  

5-6 % під заставу квартири з першим внеском  
30 % — і отримати другий потік заробітку. Перший 
потік — це продаж квартир, а другий — кредиту-
вання своїх же інвесторів. На Заході не візьмуть 
кредит під більш, ніж в 2,5 %, а в Україні візьмуть 
під 6 %, наприклад.

  Як ви оцінюєте останні законодавчі зміни на 
ринку? Які ще зміни йому необхідні?

І. Ніконов: Головна позитивна зміна – це децентралі-
зація. Гроші перестали перебувати у руках Мінфіну й 
перейшли місцевим громадам. Але для стимулюван-
ня виробництва цього замало. Необхідні пільги – по-
трібно показати інвесторам, чому вони повинні сюди 
їхати, чому в Україні краще, ніж у Польщі, де краща 
інфраструктура, чіткіші закони й суди.

Необхідно, щоб, нарешті, запрацював за-
кон про індустріальні парки і пільги для 
інвесторів в них. При звільненні інвесто-
ра від податку на прибуток на 5 років 
держава не втрачає нічого, а для інвес-
тора це дуже важливий фактор, в його 

фінансовій моделі це працює.

Потрібно зменшити податок на землю для промисло-
вості. Сьогодні в Києві податок — 3 %. Я був одним 
з прихильників того, щоб знизити податок на землю 
для промислових підприємств. Це допоможе ство-
рювати в житлових районах Києва невеликі індустрі-
альні парки. Це найприбутковіша фінансова модель, 
адже люди не хочуть їздити по годині на роботу й 
назад, вони хочуть працювати під своїм вікном. 

Підводячи підсумки, можу сказати, що український 
ринок нерухомості може бути привабливим та ре-
зультативним, проте заходити в проекти іноземним 
інвесторам для більшої ефективності краще з місце-
вими партнерами.

I. Nikonov: The main positive change is decentralization. 
Money ceased to be in the hands of the Ministry of 
Finance and went to local communities. But this is not 
enough to stimulate production. Privileges are necessary 
to show investors why they should come here, why it is 
better in Ukraine than in Poland, where the infrastructure, 
laws and courts are better.

It is necessary that law on industrial parks 
and privileges for investors finally starts 
working. When the investor is released 
from the income tax for 5 years, the state 
does not lose anything, but this is a very 
important factor for the investor, it works 
in his financial model.

It is necessary to reduce the land tax for industry. The 
tax is 3 % in Kyiv today. I was one of the supporters of 
lowering the land tax for industrial enterprises. This will 
help to create small industrial parks in Kyiv residential 
districts. This is the most profitable financial model, 
because people do not want to spend hours on their way 
to work and back, they want to work near their homes.

Summing up, I can say that the Ukrainian real estate 
market can be attractive and productive, but for better 
efficiency, it is better for foreign investors to enter projects 
with local partners.
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“Highly unsaturated” - the peculiarity  
of the commercial real estate market  
of Ukraine. The prospects for its  
development are quite large

Daniil Vladov, the CEO of DCH Infrastructure & Real 
Estate, about the huge potential of the Ukrainian 
commercial real estate market.

Особливість ринку комерційної 
нерухомості полягає в тому,  
що він залишається якісно 
ненасиченим. І перспективи  
його розвитку досить великі

Данііл Владов, генеральний директор компанії DCH 
Infrastructure & Real Estate, про величезний потенціал 
вітчизняного ринку комерційної нерухомості.

  Daniil, you are the CEO of DCH Infrastructure & 
Real Estate, company that operates and influences the 
business of several significant commercial real estate 
projects in Ukraine. It is very interesting to know your 
opinion about role of Management Companies in the 
modern business environment?

D. Vladov: This term has several meanings, defined even 
on the legislative level. Shortly, Management companies 
are created in order to build a strong vertically integrated 
business. In other words, to effectively control the 
operations of several companies in one group and work 
in the same direction.

One of the main assets we operate is a network of Karavan 
Shopping and Entertainment Centers in Kyiv, Kharkiv and 
Dnipro (former Dnipropetrovsk). Without one structural 
unit that defines the strategy for the development and 

  Данііле, ви — генеральний директор компанії 
DCH Infrastructure & Real Estate, яка керує і впливає 
на операційну діяльність декількох значущих об’єктів 
комерційної нерухомості в Україні. Дуже цікаво знати 
вашу думку про те, наскільки виправдано існування 
керуючих компаній у сучасному діловому світі?

Д. Владов: Цей термін, керуюча компанія, має кілька 
значень, визначених, у тому числі, й на законодав-
чому рівні. Керуючі компанії створюються для того, 
щоб вибудувати системний вертикально інтегрований 
бізнес. Іншими словами, для ефективного контролю 
за операційною діяльністю декількох компаній, що 
входять до однієї групи і працюють в одному напрямі. 

Один з основних активів, яким ми управляємо — 
мережа Торгово-Розважальних Центрів «Караван» 
у Києві, Харкові та Дніпрі. Без єдиного структурно-
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operation of these SEC, the stated goals would have 
never been achieved. SEC would develop “in different 
directions”. This approach also applies to the other 
assets that we operate.

Today, our team combines a number of very strong 
profile specialists in the management of various types 
of commercial real estate in Ukraine. The task for each 
of our specialists – to adapt the best world practices to 
the needs of our portfolio of real estate objects, while 
obligatorily taking into account local characteristics - 
region, city, location, audience. In our case, this form 
of management has proven to be effective in terms 
of business development and achievement of high 
performance.

  Please, say few words about the history of the 
Karavan brand. What stood behind the idea of creating a 
company? How it developped over the years?

D. Vladov: Let’s begin with the fact that DCH company 
became the owner of the Karavan chain in 2013. By 
that time brand Karavan already had a strong success 
story. Interesting to note that the market of professional 
shopping and entertainment centers in Ukraine began 
with the opening of the Karavan SEC in Kyiv in 2003 
(GLA 44000 sq. m). Almost 15 years ago, Karavan 
was the first professionally implemented project of the 
“super-regional” format in Ukraine. Karavan immediately 
became a very popular place, offering Kiev at that time 
absolutely new and unique experiences – ice skating rink, 
cinema and a large foodcourt, as well as, of course, a 
number of exclusive tenants that had never been before 
presented on the local market.

In 2006 Karavan SEC opened also in Kharkiv (61000 sq. 
m), Karavan in Dnipro (64000 sq. m) following in 2008. Yet 
in 2014, we put into operations the new phase of Dnipro 
project, thus increasing the leasing area up to 74000 sq. m.  
The history of each SEC is unique and consists of the 
openings of new phases as well as changes in the 
tenant-mix. Any shoppng center goes through a number 
of periods: development and growth, formation and 
stabilization, strengthening of positions and leadership. 
Brand Karavan went through all these stages first and 
continues to “set the tone” on the retail real estate market 
of Ukraine.

  How was year 2017 for your company? How would 
you comment the expectations on the market of retail 
real estate in 2017?

го підрозділу, який визначає стратегію діяльності та 
розвитку цих ТРЦ, амбітні цілі, які ставилися перед 
ними, ніколи не були б досягнуті. ТРЦ розвивалися б у 
«в різних напрямах». Такий підхід діє і відносно інших 
активів, якими ми управляємо.

На сьогоднішній день наша команда об’єднує дуже 
сильних профільних фахівців в управлінні різними 
видами комерційної нерухомості в Україні. Завдання 
кожного з них - адаптувати кращі світові практики під 
потреби нашого портфеля нерухомості, при цьому 
обов’язково враховуючи локальні особливості - ре-
гіон, місто, місце розташування, аудиторію. У нашому 
випадку ця форма управління довела свою ефектив-
ність з точки зору розвитку бізнесу і досягнення ви-
соких результатів.

  Розкажіть історію бренду «Караван». Що лягло в 
ідею створення компанії?  

Д. Владов: Почнемо з того, що група DCH стала влас-
ником мережі ТРЦ «Караван» у 2013 році. На той час 
бренд «Караван» вже мав історію успіху. Цікавим є 
той факт, що ринок професійних торгово-розважаль-
них центрів в Україні почався саме з відкриття ТРЦ 
«Караван» в Києві в 2003 році. Майже 15 років тому 
«Караван» в Києві (GLA 44000 кв. м) був першим ре-
алізованим професійним проектом ТРЦ «супер-регі-
онального» формату в Україні. ТРЦ «Караван» майже 
відразу став дуже популярним місцем, запропонував-
ши киянам нові і унікальні на той час розваги: льодо-
вий каток, кінотеатр і велику зону фудкорту, а також 
ексклюзивний набір орендарів, які раніше не були 
представлені в Україні. У 2006 році відбулося відкрит-
тя ТРЦ «Караван» у місті Харкові (61000 кв. м), після 
якого у 2008 році було відкрито ТРЦ «Караван» у Дні-
прі (64000 кв. м), а вже 2014 року ми ввели в експлуа-
тацію нову чергу дніпровського проекту, збільшивши 
тим самим орендовану площу об’єкта до 74000 кв. м. 
Історія кожного ТРЦ унікальна і включає в себе і від-
криття нових черг, і зміну якірних орендарів. 

Будь-який ТРЦ проходить різні періоди: розвиток 
і зростання, становлення і стабілізацію, посилення 
позицій і лідерство. Бренд «Караван» пройшов всі ці 
етапи першим і продовжує «задавати тон» на ринку-
торгової нерухомості України.

  Яким для вашої компанії був 2017 рік? Прокомен-
туйте, будь ласка, очікування на торгової нерухомості 
у 2017?

D. Vladov: In 2017 we strengthened our positions and 
noted the positive dynamics of all the indicators of or 
chain compared to 2016. The traffic of visitors to all our 
project increased by 4 % and the turnover figures of our 
tenants raised  up to 20-40 %, depending on the product 
group. As a result, rental rates in our shopping centers 
have shown an increase of 15% and the vacancy rate 
across all three SECs dropped below 1% and reached a 
historic minimum.

Ukrainian retail real estate market expected a significant 
increase in competition in 2017. A number of large 
“regional” format Shopping Centers were announced. 
Among them Blockbuster Mall (GLA 135,000 sq. m), 
Retroville (GLA 92000 sq. m), River Mall (GLA 60000 sq. 
m), 1st phase of Petrivka Retail Park – first object of this 
format in Ukraine (GLA 12,000 sq. m) and other smaller 
SEC such as Smart Plaza Polytech (GLA 15,000 sq. m) 
and Smart Plaza Obolon (GLA 13,000 sq. m). However, 
all planned launches were postponed to 2018 or later. 
From our side, we are getting ready for the arrival of new 
players on the market: we are constantly improving the 
communication strategy in terms of event-marketing.

  Construction industry is often called to be the 
locomotive of the economy. How did crisis influence 
the locomotive, is it standing on the siding? Please, 
comment.

D. Vladov: Political and economical instability, currency 
volatility and crisis in the financial market, outflow 
of investments and lack of any available financing 
significantly reduce the development of construction 
sector. Due to these factors, activity on the construction 
market in 2014-15 was minimal.

However, according to the results of 2016 
and 2017, paces of the construction works 
show the YFY improvement of 20 %. 
In 2017 the construction of residential 
buildings has increased by more than 
13 %, non-residential — by 27 %, and 
construction of engineering structures 
has increased by almost a third — by  
28 %. In the monetary equivalent, the total 
amount of work exceeded 100 billion UAH.

Д. Владов: У 2017 році ми зміцнили наші позиції на 
ринку і зафіксували позитивну динаміку всіх основних 
показників мережі у порівнянні з 2016 роком. Зростан-
ня трафіку відвідувачів у всіх наших об’єктах склало у 
середньому 4 %, а зростання товарообігу орендарів 
досягло 20-40 % у залежності від товарної групи. Як 
результат орендні ставки у наших об’єктах виросли на 
15 %, а показник вакантності по всіх трьох ТРЦ опу-
стився нижче 1 % і досяг історичного мінімуму.

Ринок торговельної нерухомості України в 2017 році 
очікував істотного посилення конкуренції. Напри-
клад, на 2017 рік були заявлені відкриття великих 
ТРЦ регіонального формату, таких як Blockbuster 
Mall (GLA 135000 кв. м), Retroville (GLA 92000 кв. м), 
River Mall (GLA 60000 кв. м), 1 фаза першого в Україні 
ритейл парку «Петрівка» (GLA 12000 кв. м) та інших 
ТРЦ меншого формату, таких як Smart Plaza Polytech 
(GLA 15000 кв. м) і Smart Plaza Obolon (GLA 13000 
кв. м) Однак всі заплановані відкриття були перене-
сені на 2018 рік або на пізніші терміни. Ми зі свого 
боку готуємося до входження нових гравців на ри-
нок, постійно працюємо над покращенням tenant-
mixа і зміцнюємо стратегію просування в розрізі 
івент-маркетингу.

  Яка на ваш погляд, ситуація у будівельній галузі 
на сьогодні? 

Д. Владов: Відповідь не може бути однозначною.

Політична та економічна нестабільність, валютна во-
латильність і криза на фінансовому ринку, відтік ін-
вестицій і відсутність будь-якого позикового фінансу-
вання істотно обмежують розвиток будівельної галузі. 
З огляду на цих факторів активність на будівельному 
ринку в 2014-2015 роках була мінімальною.

Однак, за результатами 2016 і 2017 року 
темпи будівельних робіт демонстру-
ють щорічний приріст у 20 %. У 2017 році 
зведення житлових будинків збільшило-
ся більш ніж на 13%, нежитлових — на 
27 %, а будівництво інженерних споруд 
зросло майже на третину — 28 %. У гро-
шовому еквіваленті загальний обсяг ро-

біт перевищив 100 млрд грн.
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Thus, when getting back to your
comparison, quoting that locomotive 
is standing on the siding — is not quite 
correct. It’s better to say that under the 
pressure of external factors it lowered 
the pace of movement, but now it gains 

momentum back.
  Tell us about the features of the Ukrainian modern 

commercial real estate market.

D. Vladov: The commercial real estate market in Ukraine 
today has one major characteristic — it remains highly 
unsaturated qualitywise. And the prospects for the 
market development are quite large.

Retail real estate is the most developped segment 
of commercial real estate in Ukraine. Nearly all the 
conceptual formats of SECs are already present or will 
shortly appear on the market (traditional, specialized, 
retail parks, lifestyle, outlet, etc.) The city with the highest 
concentration of retail space per 1000 inhabitants is, of 
course, Kyiv. Despite this, the Kiev Indicator (300 sq. m) 
is almost twice lower than the one in Budapest (590 sq. m)  
and three times lower than Warsaw Indicator (about 
900 sq. m).

Due to the lack of large-scale openings of the Shopping 
Centers in 2017, the total stock of high-quality retail 
property remained at the level of 2016 and amounted to 
1 million sq. m, The demand for retal premises increased 
significantly, which led to decrease in the average vacancy 
rate from 9,7 % to 6,1 %, and growth of maximum rental 
rates by almost 3 % in dollar equivalent.

Office real estate market was in a position of situatonal 
supply surplus. The total volume of office space in 187 
business centers of Kyiv is 1 683 000 sq. m, average level 
of vacancy for class “A” 18 %, and for class “B” 12 %. 
Average rental rate did not change compared to 2016 
and was fixed on the level of $ 16-28 (for class А) and  
$ 9-17 (for class В). Total volume of new proposal in 2017 
amounted to 43000 sq. m. Among the most significant 
object, put into operations last year are first two phases 
of Business Center “Astarta”, first phase of the Unit.City 
Innovation Park and expansion of the Business Park 
“Protasov”. The market for quality office real estate in 
the Ukrainian regions has uneven level of development, 

Повертаючись до вашого запитання: 
говорити про те, як багато хто ствер-
джує, що будівельна сфера завмерла, не 
зовсім коректно. Швидше, під впливом 
зовнішніх факторів він знизив темп 

руху, але зараз знову набирає обертів.

  Які особливості українського ринку комерцій-
ної нерухомості сьогодні?

Д. Владов: Особливість полягає в тому, що цей ри-
нок залишається якісно ненасиченим. І перспекти-
ви його розвитку досить великі.

Найбільш розвиненим сегментом комерційної неру-
хомості в Україні є торговий сегмент. У країні зараз 
присутні або найближчим часом з’являться майже всі 
концептуальні формати торгових центрів: традиційні, 
спеціалізовані, ритейл парки, lifestyle, outlet та інші. 
Містом з найвищою концентрацією торгових площ 
на 1000 жителів, природно, є Київ. Незважаючи на 
це, показник Києва (300 кв. м) майже удвічі нижче, у 
Будапешті (590 кв. м) та втричі нижче, ніж у Варшаві 
(близько 900 кв. м).

Через відсутність масштабних відкриттів ТРЦ в 2017 
році загальний стік якісної торговельної нерухомості 
залишився на рівні 2016 року і склав 1 млн кв. м, а по-
пит на торгові майданчики значно зріс, що призвело до 
зниження середнього показника вакантності з 9,7 % 
до 6,1 % і зростання максимальних ставок оренди 
майже на 3 % у доларовому еквіваленті.

Ринок офісної нерухомості у 2017 році перебував у 
стані ситуативного профіциту пропозиції. Загальний 
обсяг офісних площ в бізнес центрах Києва складає 1 
683 000 кв. м, середній рівень вакантності класу «А» — 
18 %, класу «В» — 12 %. Середня ставка оренди не 
змінилася щодо 2016 року і зафіксувалася на рівні 
$ 16-28 (для класу А) і $ 9-17 (клас В). Загальний об-
сяг нової пропозиції у 2017 році склав 43 000 кв. м. З 
найбільш значущих об’єктів, введених в експлуатацію 
минулого року, слід відзначити перші дві черги БЦ 
«Астарта», перша фаза інноваційного парку UNIT.City 
і розширення бізнес парку «Протасов». Ринок офісної 
нерухомості має нерівномірний рівень розвитку по ре-
гіонах, що пов’язано sз переважною концентрацією 
ділової активності у столиці та у містах-мільйонниках. 

which is directly linked to predominant concentration of 
business activity in the capital and cities-millionaires.

Hotel real estate showed signs of recovery but still 
remains serously influenced by the low level of business 
and tourist activity. Starting from 2015, the level of traffic 
of airport passengers showed a steady increase. Based 
on the results of 2017, out of total 14,2 mln foreign ctizens 
(+6,7 % compared to 2016) who visited Ukraine, 39000 
(0,3 % of total) indicated the tourism as the purpose of 
visit and 89000 (0,6 % of total) — business purpose.

Nevertheless, starting with 2015, the level of passenger 
traffic of international airport shows stable growth. In 2016 
Boryspil and Zhulyany, two major international airports 
of Ukraine, took a flow of 10 million people. In 2016 
Boryspil and Zhulyany, two major international airports 
of Ukraine, provided the services to10 million people. In 
2017, this figure increased by more than 30 %. This had 
a reflecton in the figures on the market: the occupancy 
of hotels went up to 46 %, RevPAR increased by 17 %,  
reaching the level of $ 68. The ADR remained at the 
level of 2016 (about $ 150) due to significant currency 
fluctuations.

The Ukrainian market of logistics and ware housing 
real estate in 2017 characterized in a low level of 
introduction of new areas, as well as growing demand 
from tenants. For example, in Kiev, the volume of net 
absorption of space was 53,000 sq. m, exceeding the 
volume of input by 3000 sq. m. Thus, the vacancy 
rate dropped to 5 %, and the maximum lease rate 
remained stable at $ 54 / year.

To summarize: the high-quality unsaturation of the 
commercial real estate market in Ukraine as well as 
country potential create a wide field of opportunities for 
the development of new modern projects in all segments 
of the real estate.

  Can you please characterize the investment climate 
of Ukraine today?  

D. Vladov: Regardless the positive dynamics in all 
macroeconomic indicators of Ukrane, our country still 
belongs to so called “high risk countries”.

The situation in Ukraine today is based on the fact that 
the risks are offset by the increased level of profitability 
of the acquired assets. For example, capitalisation rate 

Готельна нерухомість за підсумками минулого 
року продемонструвала ознаки відновлення, проте 
залишається схильною до впливу вкрай низького 
рівня ділової та туристичної активності. За під-
сумками 2017 року з 14.2 млн іноземних громадян 
(+6,7 % щодо 2016 р.), які відвідали Україну, з ме-
тою туризму приїхали 39 тис. осіб (0,3 % від загаль-
ної кількості), з діловим візитом — 89 тис. людей 
(0,6 % від загального числа).

Проте, починаючи з 2015 року, рівень трафіку пасажи-
рів аеропортів показував стабільне зростання. У 2016 
році два основних міжнародних аеропорти України 
Бориспіль і Жуляни отримали потік у 10 млн людей. 
У 2017 році цей показник виріс більш ніж на 30 %, 
що відобразилося і в показниках готельного сегмен-
ту: завантаженість готелів вийшла на рівень 46 %,  
RevPAR збільшився на 17 %, досягнувши рівня в $ 68. 
ADR залишився на рівні 2016 року (близько $ 150)  
через значні коливання валюти.

Український ринок логістичної і складської нерухо-
мості в 2017 році характеризувався низьким рівнем 
введення нових площ, а також зростаючим попитом 
з боку орендарів. Наприклад, у Києві обсяг чистого 
поглинання площ у 2017 році склав 53000 кв. м, пере-
вищивши обсяг нової пропозиції на 3000 кв. м. Таким 
чином, рівень вакантності знизився і досяг показника 
у 5 %, а максимальна ставка оренди залишалася ста-
більною на рівні $ 54 на рік.

Резюмуючи: якісна ненасиченість ринку комерційної 
нерухомості в Україні, а також потенціал країни ство-
рюють широке поле можливостей для розвитку нових 
сучасних проектів у всіх сегментах нерухомості.

  Яким на ваш погляд, є інвестиційний клімат в 
Україні?

Д. Владов: Незалежно від позитивної динаміки всіх 
макроекономічних показників України наша країна 
продовжує входити в рейтинг країн з високо ризико-
вими країнами. 

Ринок України характерний тим, що підвищені ризи-
ки для інвесторів компенсуються підвищеним рівнем 
прибутковості у порівнянні з більш розвиненими єв-
ропейськими ринками. Наприклад, ставки капіталіза-
ції на ринку нерухомості в Західній Європі складають 
2-4 %, в країнах Східної Європи — 5-6 %, а в Україні 
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on the real estate market in Western Europe is 2-4%, in 
Eastern Europe — 5-6 %, while in Ukraine this ndicator is 
2-3 times higher — 10-15 %. 

The statistics data of Ministry of Finance of Ukraine 
shows that Foreign Direct investments into economy of 
Ukraine amounted to 1,85 billion dollars. The forecast 
for year 2018 is minimum 15 % higher. There was noted 
a considerable investment activity in 2017 mainly by 
the local players, such as company Dragon Capital, 
which received a confirmation from the AMCU for the 
redemption of the Victoria Gardens SEC in Lviv and  
50 % of the company “Kray Property”, bought the 
“Prime” and “Eurasia” business centers in Kyiv and 
company Merx, which redeemed “Reneissance” 
Business Center in Kyiv. It is also necessary to mention 
European Bank for Reconstruction and Development 
as one of the main foreign investors, with its annual 
budget of € 900 million.

Our group also remains one of the main investors 
in Ukraine, and its activity confirms the intention to 
continue investing in perspective business spheres. 
Effective business management by the DCH Group 
and ssuccessful collaboration with investment funds 
such as Citigroup Inc., Apollo Global Management 
and Rothschild Investment Corporation confirm the 
irreproachable business reputation of the shareholder 
Alexander Jaroslavsky and DCH Group. 

   What do you think are the most crucial obstacles to 
the flow of investments into Ukraine?

D. Vladov: There are several factors.

• First of all — absence of political and economic 
stability, consequently — the inability to forecast on 
the mid- and lont-term basis, which is unacceptable 
for business.

• Second – absence of legislative base, ambiguous 
interpretation of laws and disrespect for their 
fulfillment 

• Third – lack of any loan financing, so called “long 
sheap money”. 

цей показник в 2-3 рази вище і знаходиться на рівні 
10-15 %.

За даними Мінфіну України, в 2017 році прямі іно-
земні інвестиції (FDI) в економіку країни склали  
$ 1,85 млрд, у 2018 прогнозується зростання цього 
показника мінімум на 15 %. У 2017 році була зафік-
сована значна інвестиційна активність, переваж-
но за рахунок локальних гравців, таких як: компа-
нія Dragon Capital, яка отримала підтвердження від 
АМКУ на викуп ТРЦ Victoria Gardens у Львові і 50 %  
компанії «Край Проперті», а також викупила біз-
нес-центри «Прайм» та «Євразія» в Києві, і компанія 
Merx, яка придбала БЦ «Ренесанс» у місті Києві. Се-
ред основних іноземних інвесторів необхідно згада-
ти «Європейський Банк реконструкції та розвитку» із 
щорічним бюджетом у € 900 млн. 

Наша група була і залишається одним з основних ін-
весторів в Україну і своєю активністю підтверджує 
наміри продовжувати інвестування у перспектив-
ні напрямки бізнесу. Ефективне ведення бізнесу 
групою DCH і успішну співпрацю з такими інвес-
тиційними фондами як Citigroup Inc., Apollo Global 
Management і Rothschild Investment Corporation під-
тверджують бездоганну ділову репутацію акціонера 
Олександра Владиленовича Ярославського і групи 
DCH в цілому. 

  Як ви вважаєте, що є найбільшою перешкодою 
для потоку інвестицій в Україну?

Д. Владов: Таких кілька. 

• По-перше, відсутність політичної та економічної 
стабільності, як наслідок, — неможливість про-
гнозування у середньо- і довгостроковій пер-
спективі, що для бізнесу є неприйнятним.

• По-друге, відсутність якісної законодавчої бази, 
неоднозначне трактування законів і неповагу до 
їх виконання.

• По-третє, відсутність будь-якого позикового 
фінансування, так званих «Дешевих довгих 
грошей».

Обсяги будівництва в Україні за 2017 рік
The volume of construction 
in Ukraine for 2017

Здано в експлуатацію 
6 889 300 кв. м, 
що на 21.4% більше, ніж минулого року**

Put into operation 
6 889 300 sq. m, 
which is  on 21.4% more than last year**

* З січня по жовтень 2017 року       ** Дані з січня по вересень 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016
* From January to October 2017       ** Data from January to September 2017 compared to the same period in 2016
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I prefer to build and create in my 
country. Coming to “all inclusive” 
is not my approach

Maxim Bakhmatov, managing partner of the innovative 
technology park UNIT.City, on the importance of creating 
in your own country, always keep up the pulse of what is 
happening in business and the world economy, and that 
it is necessary to lead correctly, trust intuition and learn 
from the classics.

Я вважаю за краще будувати  
і створювати в своїй країні.  
Приходити на все готове —  
не мій підхід

Максим Бахматов, керуючий партнер інноваційно-
го технологічного парку UNIT.City, про важливість 
створювати саме в своїй країні, завжди тримати руку 
на пульсі того, що відбувається в бізнесі і світовій 
економіці, а також про те, що необхідно правильно 
керувати, довіряти інтуїції і вчитися у класиків.

A businessman of a new generation, who is inclined 
solely to create a new and his own, is ideological, 
inspired and inspiring, innovatively oriented, sane and 
patriotic. At the same time Maxim always remembers 
about business and goals. This is the type of manager 
who values people for their work and creativity, but that 
does not mean that he turns a blind eye to negligence or 
failure. It was a conversation that made you think about 
the established and habitual things, about what you need 
to do is necessarily a quality product, and regardless of 
whether it is a person or a commodity - it must be unique.

   Maxim, what is UNIT.City?

M. Bakhmatov: UNIT. City is a multi-layered complex 
project, an interesting modern and creative space that 
provides a place for education, right neighbors, and 
also, the right community. And this, believe me, is very 
important, because in the office center it will not work, 
but in such a project as UNIT.City it turns out, and that’s 
why we call it an innovative center.

By the way, in evidence — we have almost no vacant 
positions. We sell the park area six months before 
commissioning (smiles) and this is despite the fact that, 
in general, the market after the commissioning of the 
facility vacancy offices is approximately 60 %.

Бізнесмен нового покоління, налаштований виключ-
но на створення нового і свого, ідейний, натхненний 
і надихаючий, інноваційно орієнтований, розсудливий 
і патріотичний. При цьому Максим завжди пам’ятає 
про бізнес і цілі. Це саме той тип керівника, який цінує 
людей за їх роботу і креативність, але це не є озна-
кою того, що він закриває очі на халатність чи недо-
працювання. Це була розмова, яка змусила подумати 
про усталені і звичні речі, про те, що робити потрібно 
обов’язково якісний продукт, і, незалежно від того, це 
людина або товар — він повинен бути унікальним.

  Максим, що собою являє UNIT.City?

М. Бахматов: UNIT.City — це багатошаровий комп-
лексний проект, цікавий, сучасний і креативний про-
стір, який надає місце для освіти, правильних сусідів, 
а також — правильне ком’юніті. А це, повірте, дуже 
важливо, тому що в офісному центрі домогтися цього 
не вийде, а в такому проекті, як UNIT.City, — вихо-
дить, і тому ми називаємо його інноваційним центром.

До речі, в доказ — у нас практично немає вакантних 
місць. Ми продаємо площі парку за півроку до вве-
дення в експлуатацію (посміхається), і це при тому, 
що, загалом, по ринку після введення в експлуатацію 
об’єкта вакантність офісів дорівнює приблизно 60 %.
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  Implementing such a project is a huge risk, and 
you, as an experienced businessman, understand this. 
Have you conducted research on the demand for such 
a project?

M. Bakhmatov: Personally, I had an internal confidence that 
the Ukrainian market would take it well, and the Ukrainian 
economy, and the IT sector. And it happened. I know very 
well what Ukraine lacks; these are innovative technologies, 
so we did not doubt launching an innovative park.

I also know this segment well because I ran a German 
company, whose office was in Frankfurt, and which 
was engaged in IT development, that is, I knew for sure 
that the innovative park in Kiev would be in demand. In 
Europe, office centers stopped building in the 80s, then, 
of course, they began to build techno centers, which we 
did not have. In the early 90’s technoparks had been 
already built, but innovation centers began to build in 
the 2010s. And we successfully missed the stage of 
technology centers, did not build business centers, and 
immediately entered the market of innovations.

  UNIT.City is one in Ukraine. Are not you afraid that 
there will be competitors who will start building the same?

M. Bakhmatov: We are waiting for them with pleasure 
(smiles). Competition is the driving force of the market, 
strong competitors will make us move even more 
dynamically.

It is also necessary to understand the 
complexity of such a project, it is a hectare 
of areas in which about $ 30 million is 
invested, and our investor just buried his 
money until a certain point in time, because 
we are at an early stage of development 
and we still have tremendous work to do. 
And if at least one braver person appears 
who wants to do something similar in the 
same volumes, it will be just fine.

For today we are in Kiev, Lviv, there are 4 hectares, and 
we will be in Kharkov.

  Why do you need UNIT.City, what inspires you most 
in this project?

M. Bakhmatov: First, you cannot do it any other way. 

It’s just a human design — you cannot do it any other 
way. You know, I give an example of a hunting dog. She 
goes hunting, runs after ducks and not only, but she 
cannot otherwise. And my story is the same. I do not 
want to live in a different way.

  Then why here in unstable Ukraine, and, for example, 
not in Germany, where, probably, it is easier to build?

M. Bakhmatov: So it only seems at first glance. You can 
go abroad only if you do not want to do anything at all. In 
fact, there you do not need anyone with your connections 
and money, except with very big money. But if you want 
to create something cool, this should be done with those 
with whom you were in kindergarten, who have the same 
thinking as you, who appreciate and understand you.

  Some other level of intimacy...

M. Bakhmatov: This is the closeness of everything. And 
only in this way can you be successful. If I were building 
something in some other country, I would do it so that it 
is a Ukrainian company that invests abroad.

I had 3 times the opportunity to go to different countries. 
Up to the point that I could easily get myself a residence 
permit in Germany, since I was the owner of a German 
company and paid taxes for 8 years. And I did not, 
because I realized - I’m not interested.

  And your native Ukraine, except that it’s your 
homeland, what else attracts you?

M. Bakhmatov: Besides, everything is bad here, 
whatever a person does, they will carry it on their 
hands. And that’s fine. And it’s still not done enough. 
For example, I travel with lectures to the regions, and 
I’m asked about the formula for success, and I honestly 
answer that “there will be no formula for success 
in Ukraine.” If a person is incapable, the formula for 
success will not help, but if you do your job qualitatively, 
success will find you.

By the way, in Europe people do not really try to do their 
job qualitatively. That’s the truth, really.

  But Ukrainians will emigrate there massively...

M. Bakhmatov: Because they think it’s better there. Do 
not confuse tourism with emigration. In Europe you can 
travel, admire the fact that everything is beautiful and 

  Реалізація такого проекту — величезний ризик, і 
ви, як досвідчений бізнесмен, це розумієте. Чи прово-
дили ви дослідження щодо попиту на такий проект?

М. Бахматов: Особисто у мене була внутрішня впев-
неність, що український ринок це сприйме добре, і 
українська економіка, і сфера IT. Так і вийшло. Я дуже 
добре знаю, чого Україні не вистачає, це — інновацій-
них технологій, тому, запускаючи інноваційний парк, 
ми не сумнівалися.

Цей сегмент я добре знаю ще й тому, що я керував 
німецькою компанією, офіс якої знаходився у Франк-
фурті, і яка займалася IT-розробками, тобто,  я точно 
знав, що інноваційний парк в Києві буде затребува-
ний. В Європі офісні центри припинили будувати в 
80-х роках, потім, правда, почали будувати технопар-
ки, які у нас так і не з’явилися. А в Європі на початку 
90-х років будували вже технопарки, а ось інноваційні 
центри почали будувати в 2010-х роках. І ми вдало 
пропустили стадію технопарків, не побудували біз-
нес-центрів, а відразу зайшли на ринок інновацій.

  UNIT.City такий в Україні один. Ви не боїтеся, що 
з’являться конкуренти, які почнуть будувати подібне?

М. Бахматов: Ми їх із задоволенням чекаємо (посмі-
хається). Конкуренція — це рушійна сила ринку, силь-
ні конкуренти будуть змушувати нас ворушитися ще 
динамічніше.

Також треба розуміти складність та-
кого проекту: це гектари площ, в які 
інвестується близько $ 30 млн, і наш 
інвестор до певного моменту просто 
поховав свої гроші, тому що ми знахо-
димося на початковій стадії розвитку, 
і нам належить ще колосальна робота. 
І,  якщо з’явиться ще хоча б один такий 
же сміливий, який бажає займатися  
чимось подібним в таких же обсягах, 

буде просто чудово.
На сьогодні ми є в Києві, Львові (там 4 га), і будемо в 
Харкові.

  Навіщо вам UNIT.City, що вас в цьому проекті 
найбільше надихає?

М. Бахматов: Перше — ти не можеш по-іншому. Це 
просто конструкція людини — ти не можеш по-іншо-
му. Знаєте, я наводжу приклад своєї мисливської со-
баки. Вона ходить на полювання, бігає за качками і не 
тільки, але по-іншому вона не може. І моя історія така 
ж. Мені по-іншому жити не цікаво.

  Тоді чому тут, в нестабільній Україні, а, наприклад, 
не в Німеччині, де, напевно, будувати легше?

М. Бахматов: Так тільки здається на перший погляд. 
Ви можете їхати за кордон, тільки якщо ви зовсім 
нічого не хочете робити. Насправді там ти зі своїми 
зв’язками і грошима взагалі нікому не потрібен, ну,  
хіба що з дуже великими грошима. А ось якщо хочеть-
ся створити класне, це треба робити з тими, з ким ти 
був в дитячому садку, у яких таке ж мислення, як і у 
тебе, які тебе цінують і розуміють.

   Якийсь інший рівень близькості...

М. Бахматов: Це близькість всього. І тільки так мож-
на бути успішним. Якби я будував щось в якійсь іншій 
країні, я б це робив так, щоб це була українська ком-
панія, яка інвестує за кордон.

У мене була рази три можливість виїхати в різні країни. 
Аж до того, що я міг легко собі отримати посвідку на 
проживання в Німеччині, так як я був власником німець-
кої компанії і платив податки протягом 8-ми років. І я 
цього не зробив, тому що я зрозумів, мені це не цікаво.

  А рідна Україна, крім того, що це ваша батьківщи-
на, чим ще вас приваблює?

М. Бахматов: Крім того, що тут все погано, щоб лю-
дина не зробила, його будуть носити на руках. І це 
прекрасно. А зроблено ще недостатньо. Наприклад, я 
їжджу з лекціями по регіонах, і у мене запитують про 
формулу успіху, і я всім чесно відповідаю, що «форму-
ли успіху в Україні не буде». Якщо людина нездатна, 
формула успіху не допоможе, але якщо ти якісно ро-
биш свою роботу, успіх сам тебе знайде.

До речі, в Європі люди не дуже намагаються якісно 
виконувати свою роботу. Ось правда-правда.

  Але українці масово туди емігрують...

М. Бахматов: Тому що вони думають, що там краще. 
Не плутайте туризм з еміграцією. По Європі можна по-
дорожувати, захоплюватися тим, що там все красиво  
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clean, but we must understand that it was not we who 
did it, but generations of Austrians or Germans died 
to get it all. We come just to enjoy. You will never be 
allowed to see anything in Vienna.

And to come to everything ready - not my approach, 
because it does not lead anywhere. I prefer to build and 
create in my country.

  How do you work with the team, how do you 
motivate?

M. Bakhmatov: My teams are not very big, up to 10 
people, so I have enough experience and competence 
to evaluate everyone, motivate them financially or 
immaterially.

  Are you afraid of subordinates?

M. Bakhmatov: No, I’m not afraid of being a leader, 
I’m afraid to fail. For example, absolutely any employee 
can complain or tell about what is bothering him. At the 
same time, I have a democratically authoritarian style, 
although I often and quite calmly sit at the same table 
with everyone. But I always remember the goals and, if 
necessary, I can get to work two days in a row.

  Tell us about the Radar Tech project. How did you 
come to him?

M. Bakhmatov: We had to do this when we developed 
the innovative part of VDNG. This was the only way to 
make VDNG associated with a non-standard approach 
to the development of innovation. So we came up with 
the project VDNG-TECh, for this we found a partner —  
Kyivstar, and began to develop this direction and it 
turned out that it worked very well.

The start began with the development of the innovative 
part of VDNG, and then we did a rebranding, because 
we could not continue using VDNG because it was 
a state object. And we came up with another design 
project called Radar Tech, with which we were able to 
work independently and develop innovations, helping 
start-ups get better and stronger faster.

   At what stage of development is Radar Tech?

M. Bakhmatov: We cooperate with Mironovskiy 
Hliboprodukt (MHP). Moreover, the sphere of agro is 
simply a non-plowed field of opportunity. Most recently, 

we held events in Cherkassy and Vinnitsa, where MHP 
is present, and I want to say that the audience was very, 
very active.

In general, we first immerse ourselves in the 
project, study the problems of the corporation 
and then analyze their problems, which can 
be solved with the help of technology. Then, 
under these directions, we begin to look 
for startups and train them. Our training 
program is 3 months. This is 11 weeks, of 
which 4 weeks are lecture intensive, and 7 is 
independent work.

  And now the project has actively started to gain 
momentum, right?

M. Bakhmatov: Yes, we are working. Two large 
accelerating programs have already been held, each 
of which lasts 7 months: 1 month — preparation, then 
2 months — a set of applications and a promotional 
campaign, then another 1 month of selection, and 
another 3 months — training.

The first such project we implemented with the company 
Kyivstar, which was maximally open to innovation and 
technology, and the second, as I said, with MHP.

  How do you see UNIT.City in 10 years?

M. Bakhmatov: UNIT.City in 10 years - this will not be 
the only innovation center in our country, which created 
an ecosystem that allows us to create more and more.

  Are you the generation of our businessmen who are 
working to improve Ukraine’s image abroad?

M. Bakhmatov: Perhaps. People should understand 
that I did not use the natural resource, and I did not 
participate in privatization. Fabulously rich in Ukraine 
were natives of the 90’s. It was then that they got access 
to resources with big money.

  And now?

M. Bakhmatov: Now make a quality product, and 
everything will be fine.

і чисто, але треба розуміти, що це не ми з вами зроби-
ли, а покоління австрійців або німців вмирали, щоб це 
все отримати. Ми приходимо просто користуватися. 
Вас ніколи не допустять щось створювати в Відні.

Та й приходити на все готове не мій підхід, тому що він 
нікуди не призводить. Я вважаю за краще будувати і 
створювати в своїй країні.

  Як ви працюєте з командою, як мотивуєте?

М. Бахматов: Мої команди не дуже великі, до 10 чо-
ловік, тому мені вистачає досвіду і компетенції оціню-
вати кожного, мотивувати їх матеріально або нема-
теріально.

  Вас бояться підлеглі?

М. Бахматов: Ні, мене не бояться, як керівника, мене 
бояться підвести. Наприклад, абсолютно будь-який 
співробітник може поскаржитися або розповісти про 
те, що його турбує. При цьому у мене демократич-
но-авторитарний стиль, хоча я часто і зовсім спокійно 
сиджу за одним столом з усіма. Але я завжди пам’я-
таю про цілі і, якщо треба, можу змусити працювати 
дві доби поспіль. 

   Розкажіть про проект Radar Tech. Як ви до нього 
прийшли?

М. Бахматов: Нам довелося цим зайнятися, коли ми 
розвивали інноваційну частину ВДНГ. Це був єдиний 
спосіб зробити так, щоб ВДНГ асоціювався з не-
стандартним підходом до розвитку інновацій. Так ми 
придумали проект ВДНГХ-TECH, для цього знайшли 
партнера — Київстар, і почали розвивати цей напря-
мок, і, виявилося, що воно дуже успішно спрацювало.

Старт почався з розвитку інноваційної частини ВДНГ, 
потім ми зробили ребрендинг, тому що «ВДНГ» ми 
не могли далі використовувати через те, що це дер-
жавний об’єкт. І ми придумали інший проект з наз-
вою Radar Tech, з яким змогли працювати самостійно 
і розвивати інновації, допомагати стартапам швидше 
ставати кращими і сильнішими.

  На якому етапі розвитку знаходиться Radar Tech?

М. Бахматов: Ми закінчили набір в акселератор з 
«Миронівським хлібопродуктом» (МХП). Тим більше, 
що сфера агро — просто неоране поле можливостей. 

Нещодавно ми провели захід в Черкасах та Вінниці, 
де присутній МХП, і хочу сказати, що аудиторія була 
дуже і дуже активною.

А взагалі ми спочатку занурюємося в 
проект, вивчаємо проблематику корпо-
рації, потім аналізуємо їх проблеми, які 
можна вирішити за допомогою техно-
логій. Потім під ці напрямки починаємо 

шукати стартапи і навчати їх.

Наша програма навчання — 3 місяці. Це — 11 тижнів, 
з них 4 тижні — лекційний інтенсив, а 7 — самостійна 
робота.

  І зараз проект активно почав набирати обертів. 
Вірно?

М. Бахматов: Так, ми працюємо. Вже були проведені 
дві великі акселеративні програми, кожна з яких три-
ває 7 місяців: 1 місяць — підготовка, потім 2 місяці  
— набір заявок і промо-компанія, потім ще 1 місяць 
відбору, і ще 3 місяці — навчання.

Перший такий проект ми реалізували з компанією 
Київстар, яка виявилася максимально відкритою до 
інновацій і технологій, а другий, як я вже говорив, 
з МХП.

   Яким ви бачите UNIT.City через 10 років?

М. Бахматов: UNIT.City через 10 років — це буде вже 
не єдиний інноваційний центр в нашій країні, який 
створив екосистему, що дозволяє бачити все більше 
і більше.

  Чи є ви тим поколінням наших бізнесменів, які пра-
цюють на підвищення іміджу України за кордоном?

М. Бахматов: Можливо. Люди повинні розуміти, що я 
не використав природний ресурс, і я не брав участі в 
приватизації. Казково багатими в Україні стали вихідці 
з 90-х. Саме тоді вони отримали доступ до ресурсів з 
великими грошима.

  А зараз?

М. Бахматов: Зараз робіть якісний продукт, і все буде 
добре.
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  It’s rhetorical. Now few people give positive outlook 
for the primary housing market in Ukraine.

M. Bakhmatov: I’m talking about the whole market. I 
guarantee you that there are a lot of niches in this country 
that are untested, untilled, just give a normal service 
and a good product. Believe that a quality product for 
an adequate price will certainly be in demand.

  Do you think UNIT.City can be a good sign for 
foreign investors? How do you generally assess the 
investment climate in Ukraine?

M. Bakhmatov: The investment climate is frankly bad, 
but we must work. Investors who know what and how to 
do here, get what they want.

  Would you like to do something else in Ukraine?

M. Bakhmatov: Yes, I will have several interesting 
projects this year.

  Please tell us about the prospects for the 
development of the real estate market in Ukraine.

M. Bakhmatov: We must read the economy. There is, 
for example, a very interesting case for the development 
of malls in America. Facts: last year in the United States 
was closed 5000 mall. But there is one in Los Angeles, 
small, its area — 50,000 square meters, which showed 
growth of 10 times. When the research began, it turned 
out that the owners are very qualitative in their work, 
in the selection of those activities in stores and in the 
whole atmosphere. That’s why everything happens. 
Everything is falling around, but they are working. This 
suggests that

even with complete decay and chaos, you 
can always create an excellent product and 
do interesting things.

For example, I have already received a proposal to build 
a hotel and entertainment complex. And I know how to 
do it qualitatively and inexpensively.

  Who and by what criteria do you take in your team?

M. Bakhmatov: We are a huge developer start-up. In 
the startup, you are on the front line. We try to take on the 
team only those employees who Maximally correspond 

to us. Of course, we conduct trainings, form a team. But 
in order to start learning, you must first do a rough job. 
Look, I guarantee that in the 50’s no one taught anything 
to McDonald’s. First, they fried potatoes, optimized 
production and logistics, grew, and after 5 years 
realized — the next level has come. They hired HR.

That is, why we are already teaching our people, but so 
far we are not approaching it systematically.

  Do you expand the team every six months?

M. Bakhmatov: No, I do not. We have the key personnel. 
This is about 20 people. This is enough to guide. 

  How do you rate applicants?

M. Bakhmatov: Intuitively. I never talk about anything 
to a resume. I know many with diplomas of Oxford and 
Cambridge, but I do not take them to work, because they 
are not team people who are result-oriented. Once I was 
engaged in the selection of personnel and conducted  
2000 interviews, that is, I can evaluate a person 
immediately from the point of view of professional 
suitability.

I need such high-quality personnel who will understand me.

In general, I recommend to look for people 45-50(+). 
These are dynamic, promising, educated, disciplined 
individuals who achieve results.

They may not be very creative, but that’s another story.

  Which of your projects for you personally are the 
most significant ones — UNIT.City, maybe Radar Tech?

M. Bakhmatov: See: Radar Tech is a help to 
entrepreneurs and innovators in our country. UNIT.City 
— the environment for the development of entrepreneurs 
and innovators, in other words it is just a physical object 
and Radar Tech is the content that allows this object to 
be created.

  Tell us about your hobby. What makes you happy?

M. Bakhmatov: I liked Freud’s expression about 
happiness: “happiness for a person is to love and to 
work.” Thanks God, I’m good at it.

  Це риторично. Зараз мало хто дає позитивні пер-
спективні прогнози щодо ринку первинного житла в 
Україні.

М. Бахматов: Я говорю про ринок цілком. Я вам га-
рантую, що є ще купа ніш в цій країні, які невипробу-
вані, неорані, тільки дай нормальний сервіс і хороший 
продукт. Повірте, що якісний товар за адекватну ціну 
буде обов’язково затребуваним.

  Як ви думаєте, UNIT.City може бути хорошим зна-
ком для іноземних інвесторів? Як ви загалом оцінює-
те інвестклімат в Україні?

М. Бахматов: Інвестклімат у нас відверто поганий, 
але працювати треба. Інвестори, які знають, що і як 
треба тут робити, отримують те, що хочуть.

  Ви б хотіли в Україні зайнятися чимось ще?

М. Бахматов: Так, у мене в цьому році буде ще кілька 
цікавих проектів.

  Розкажіть, будь ласка, про перспективи розвитку 
ринку нерухомості в Україні.

М. Бахматов: Треба читати економіку. Є, наприклад, 
дуже цікавий кейс з розвитку ТРЦ в Америці. Факти: 
за минулий рік в Штатах було закрито 5000 ТРЦ. Але 
є один в Лос-Анджелесі, невеликий, його площа — 
50000 кв. м, який показав зростання в 10 разів. Коли 
почалися дослідження, виявилося, що власники дуже 
якісно підходять до роботи, до підбору тих активнос-
тей в магазинах і в цілому до атмосфери, яка там при-
сутня. Ось завдяки цьому все і відбувається. Навколо 
все падає, а у них — працює. Це говорить про те, що

навіть при повному занепаді і хаосі ви 
можете завжди створювати відмінний 

продукт і робити цікаві речі.

Мені, наприклад, вже надійшла пропозиція побудува-
ти готельно-розважальний комплекс. І я знаю, як це 
робити якісно і недорого.

  Кого і за якими критеріями ви берете в свою 
команду?

М. Бахматов: Ми величезний девелоперский стартап. У 
стартапі ти знаходишся на лінії фронту. Ми намагаємося 

брати в команду тільки тих співробітників, які максималь-
но відповідають нам самим. Звичайно ж, ми проводимо 
тренінги, створюємо команду. Але для того, щоб почати 
вчити, треба спочатку робити чорнову роботу. Дивіться, 
гарантую, що в Макдональдсі в 50-ті роки ніхто нікого ні-
чому не вчив. Спочатку смажили картоплю, оптимізували 
виробництво, логістику, росли, і через 5 років зрозуміли, 
що прийшов наступний рівень. Вони найняли HR.

Тобто ми вже вчимо наших людей, але так системно 
поки не підходимо.

  Ви розширюєте команду кожні півроку?

М. Бахматов: Ні. У нас є кістяк. Це приблизно 20 осіб. 
Цього достатньо, щоб керувати.

  Як ви оцінюєте претендентів?

М. Бахматов: Інтуїтивно. Резюме мені ніколи ні про 
що не говорить. Я знаю дуже багатьох з дипломами 
Оксфорда і Кембриджа, але на роботу я їх не беру, 
тому що вони не командні люди, які орієнтовані на 
результат. Колись я займався підбором персоналу і 
провів 2000 співбесід, тобто я можу оцінити людину 
відразу з точки зору профпридатності.

Мені потрібні такі якісні кадри, які будуть мене розуміти.

А взагалі рекомендую шукати людей 45-50(+) років. 
Це — динамічні, перспективні, освічені, дисциплінова-
ні особистості, які досягають результатів.

Вони можуть бути не дуже креативними, але це інша 
історія.

  Які з ваших проектів для вас ососбисто  найбільш 
знакові — UNIT.City, чи може, Radar Tech?

М. Бахматов: Дивіться: Radar Tech — це допомога 
підприємцям і новаторам в нашій країні. UNIT.City — 
середовище для розвитку підприємців та новаторів, 
іншими словами це просто фізичний об’єкт, а Radar 
Tech — контент, який дозволяє цей об’єкт створювати.

  Розкажіть про своє хобі. Від чого ви отримуєте 
задоволення?

М. Бахматов: Мені сподобався вираз Фрейда про 
щастя: «щастя для людини — любити і працювати». У 
мене, слава Богу, це виходить.
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We have to implement projects,  
which will develop the city

Andriy Vavrysh, CEO of Riverside Development, speaks 
about the situation in urban development area in Kyiv, 
which development projects Ukrainian cities need today 
and why they need to be created on the basis of dialogue 
between city dwellers, authorities and developers.

Проекти, які ми реалізуємо, 
повинні розвивати місто

Андрій Вавриш, CEO компанії Riverside Development, 
розповів про ситуацію у містобудівній сфері Києва, 
про те, яких девелоперських проектів потребують 
сьогодні українські міста й чому їх варто створювати 
на основі діалогу містян, влади та забудовників.

Riverside Development Company was founded in 2015 
and is currently implementing 9 real estate projects in 
Kyiv and one project in Odessa. Objects of Riverside 
Development have original, non-standard architecture, 
usage of innovative technologies, including “smart 
home” systems, and an emphasis on sustainable 
development. The largest project of the company — 
RYBALSKY residential area — provides a comprehensive 
development of the territory of the former industrial 
zone. In an interview with LDaily, Andriy Vavrysh speaks 
about the peculiarities of a dialogue with the city and the 
community, a new level of urban planning discussion, 
as well as why the territory should be developed 
comprehensively and how it should influence the 
inhabitants. The conversation with Andriy Vavrysh can 
convince that development in Ukraine has already made 
a quantum leap.

 Ukraine and Kyiv declare interest in foreign 
investments. How do you, being a developer, evaluate 
the quality of interaction with the city?

A. Vavrysh: Positively. The situation in the urban area has 
significantly improved over the past two years. The city 
managed to solve the problem of illegal building, which 
was conducted without any permits and with the lowest 
quality. The situation has recovered due to changes to the 
legislation that increased the responsibility for violations.

Does this mean that everything should be significantly 
simpler as for the level of service and the obtaining of 

Компанія Riverside Development створена у 2015 році 
й наразі реалізує 9 проектів нерухомості в Києві та 
один проект в Одесі. Об’єктам Riverside Development 
властиві оригінальна, нестандартна архітектура, ви-
користання інноваційних технологій, в тому числі, 
систем «розумний дім», та акцент на сталий розви-
ток. Наймасштабніший проект компанії – житловий 
район RYBALSKY – передбачає комплексний розви-
ток території колишньої промзони. В інтерв’ю LDaily 
Андрій Вавриш розповів про особливості діалогу з 
містом і громадою, новий рівень містобудівної дис-
кусії, а також про те, чому території варто розвивати 
комплексно, і який вплив вони мають справляти на 
мешканців. Розмова з Андрієм Вавришем переконує 
в тому, що девелопмент в Україні вже виходить на 
якісно новий рівень.

 Україна і Київ декларують зацікавленість в іно-
земних інвестиціях. Як ви оцінюєте якість взаємодії з 
містом, як девелопер?

А. Вавриш: Позитивно. За останні два роки ситуація 
у містобудівній сфері значно покращилася. Місту вда-
лося вирішити проблему незаконної забудови, яка ве-
лася без будь-яких дозволів та з найнижчою якістю. 
Завдяки змінам до законодавства, які підвищили від-
повідальність за порушення, ситуація оздоровилася.

Чи означає це, що все має бути значно простіше 
за рівнем сервісу й отримання документів на бу-
дівництво? Я так не думаю. Девелопмент території  



Andriy Vavrysh Андрій Вавриш Andriy VavryshАндрій Вавриш

72 73

стосується дуже великої кількості людей – містян,  
муніципалітету, локальних громад, девелопера. Я 
певний, що рішення про видачу дозволів на бу-
дівництво повинні випрацьовуватися в результаті 
системи містобудівного регулювання, містобудів-
ного законодавства, чітко сформульованих біз-
нес-процесів і процедур.

За останні три роки також значно зросла якість 
містобудівної дискусії. Це відбувається за рахунок 
прийняття детальних планів територій. Ще 4 роки 
тому місто не приймало жодного містобудівного 
документа, жодного детального плану – це ненор-
мально. Місто має розвиватися знизу, від потреб 
і очікувань людей, можливостей економіки. Ми 
повинні спрощувати сферу містобудування до 
рівня потреб людей, до можливості й необхідно-
сті шукати компроміс між бізнесом, громадою та 
містом. Проходження проекту через громадські 
слухання дозволяє людям розуміти, яке майбутнє 
чекає на їхню територію. Це підвищує керованість 
очікуваннями та знижує інвестиційні ризики. Про-
екти, які проходять стадії обговорення, містобу-
дівне планування й регулювання, мають статус 
значно менш ризикових, що істотно розширює 
можливості для інвестицій в них.

Після тривалого періоду проблем з 
економікою і військових дій на схо-
ді зараз час великих можливостей. 
Люди зголодніли за якісними проек-
тами. Я вважаю, що пропозиція зміс-
товних, якісних, людиноцентричних 
проектів – це приголомшлива ніша. 
Сьогодні таких проектів чекають,  

і їх можна розвивати.
  Як місто бере участь у створенні інфраструк-

тури для районів нової комплексної забудови?

А. Вавриш: Місто знаходиться в стадії пере-
осмислення і поступово починає формувати ви-
важену і послідовну стратегію розвитку міської 
інфраструктури. Є речі, в яких місто дуже послі-
довне, наприклад, будівництво нового колектору 
– все правильно, все дуже добре. А є речі, де цієї 
послідовності не вистачає. 

construction documents? I do not think so. The 
development of the territory concerns a very large 
number of people — city dwellers, municipalities, 
local communities, developers. I am convinced that 
the decision on the issuance of building permits 
should be made as a result of the system of urban 
planning regulation, urban planning legislation, clearly 
formulated business processes and procedures.

The quality of urban planning has also considerably 
increased over the past three years. This is due to 
the adoption of detailed plans of the territories. The 
city had no city-building documents, no detailed 
plans 4 years ago and this is not normal. We should 
develop the city from underneath, taking into account 
needs and expectations of people, opportunities of 
the economy. We must bring the urban planning 
in accordance with the needs of people, with 
the opportunity and need to seek a compromise 
between business, community and city. Taking the 
project through public hearings allows people to 
understand what future is waiting for their territory. 
This improves the manageability of expectations 
and reduces investment risks. Projects that go 
through discussion, urban planning and regulation, 
have a status of much less risky, which significantly 
expands opportunities for investment in them.

Now, after a long period of problems 
with the economy and hostilities in the 
east, it is time of great opportunities. 
People are starving for good projects. 
I believe that the offer of meaningful, 
high-quality, man-centered projects is 
a stunning niche. We are waiting for 
such projects today and they can be 
developed.

 How does the city take part in the creation of 
infrastructure for new comprehensive development 
areas?

A. Vavrysh: The city is in the stage of rethinking 
and gradually begins to form a well-balanced and 
consistent strategy for the development of urban 
infrastructure. There are things in which the city 
is very consistent, for example, the construction 

Останні тренди в сфері транспортного будівництва 
говорять про те, що місто починає більше й глиб-
ше аналізувати, планувати можливі наслідки тран-
спортних рішень. І, на щастя, зараз є інструменти 
для цього: транспортне моделювання дозволяє 
переформувати будь-які гіпотези й побачити, що 
буде відбуватися з містом в результаті тих чи інших 
рішень. Приємно, що місто починає переглядати 
деякі свої рішення, прийняті 40 років тому. Наміча-
ються перші паростки того, що воно перестає бути 
містом минулого – ми намагаємося ставати містом 
сучасності, а згодом станемо містом майбутнього.

 Riverside Development також розвиває про-
екти в Одесі. Є різниця у ставленні міської влади 
Києва й Одеси до девелоперів та інвесторів? Де в 
них більше зацікавлені?

А. Вавриш: Я думаю, що в обох містах однако-
во зацікавлені у девелоперах та інвесторах. Осо-
бливо зацікавлені в якісних девелоперах, які ро-
блять глибокий аналіз проекту. Влада, де може, 
допомагає. Якщо не заважає – вже добре. Бізнес 
– самостійний організм, він може функціонува-
ти сам. Максимальна допомога міста в тому, що 
воно чітко висловлює свої очікування і дає нам 
можливість зрозуміти, що потрібно робити і як це 
врахувати в наших проектах. В Одесі ми відчува-
ємо, де і що ми повинні поліпшити, як впорядку-
вати території, де розвивати пішохідні зв’язки, де 
допомогти місту з розвитком територій.

 Як в Одесі справи з транспортним моделю-
ванням?

А. Вавриш: В Одесі немає транспортної моделі. 
Це не є добре для міста, яке хоче вирішити тран-
спортні проблеми. Але, з іншого боку, вони мають 
можливість її зробити. Інструменти транспортно-
го моделювання можна використовувати в будь-
яких куточках країни. У цьому році 5 або 6 міст хо-
чуть розробити свої транспортні моделі – це дуже 
добре, тому що практика активно поширюється.

 Які проекти сьогодні і в перспективі 2-3 років 
обіцяють більшу прибутковість – житлової чи ко-
мерційної нерухомості?

А. Вавриш: Ми не розглядаємо той чи інший сек-
тор нерухомості у відриві однієї функції від іншої. 

of a new collector — everything is right, everything is 
very good. And there are things which have a lack of 
consistency.

The latest trends in the field of transport construction 
show that the city begins to analyze more and deeper, to 
plan the possible consequences of transport solutions. 
And, fortunately, there are tools for this now: transport 
modelling allows you to reformulate any hypotheses and 
see what will happen to the city as a result of one or 
another solution. It is nice that the city begins to review 
some of its decisions, adopted 40 years ago. The first 
steps are seen that it ceases to be a city of the past — we 
are trying to become a city of the present time, and then 
we will become a city of the future.

 Riverside Development also develops projects 
in Odessa. Is there a difference in the attitude of the 
city authorities of Kyiv and Odessa to developers and 
investors? Which city is more interested in them?

A. Vavrysh:  I think that both cities are equally interested 
in developers and investors. They are especially 
interested in qualified developers who make a deep 
analysis of the project. The authorities help where they 
can. If they do not interfere, it’s still good. Business is 
an independent organism; it can function on its own. 
The city’s maximum assistance is when it clearly 
expresses its expectations and gives us an opportunity 
to understand what needs to be done and how to 
implement this in our projects. In Odessa, we can feel 
where and what we need to improve, how to organize 
the territory, where to develop pedestrian ties, where to 
help the city with the development of territories.

 How is transport modelling in Odessa?

A. Vavrysh: There is no transport model in Odessa. This is 
very bad for a city that wants to solve transport problems. 
But, on the other hand, they have the opportunity to do 
it. Transport modelling tools can be used everywhere in 
the country. 5 or 6 cities want to develop their transport 
models this year — this is very good, because the 
practice goes to the people.

 Which projects today and in the future 2-3 years 
promise greater profitability — residential or commercial 
real estate?

A. Vavrysh:We do not consider this or that sector of the 



Andriy Vavrysh Андрій Вавриш Andriy VavryshАндрій Вавриш

74 75

Ми вважаємо, що місто має розвиватися поліфункціо-
нально, а це означає, що кожна складова нерухомості 
є дуже вагомою в розвитку територій.

Ми прихильники стріт-ритейлу і не займаємося будів-
ництвом торговельних центрів – це не наша ніша. Ми 
вважаємо, що цей бізнес в чистому вигляді обмежено 
корисний для міста. Тому ми займаємося комплек-
сним розвитком кварталів, територій, в складі яких є 
всі необхідні компоненти мультифункціональної інф-
раструктури.

  Ваш проект RYBALSKY – це реновація промзони. 
Які ключові особливості таких проектів?

А. Вавриш: Перше – це виявити й розкрити унікаль-
ний потенціал території. У випадку з RYBALSKY – це 
вихід до води. Це єдиний комплекс в Києві, який ма-
тиме таку можливість.

Друге – виробити програму заходів, які дозволять 
перейти від ментального сприйняття території, як 
промислової, до прийняття її як мультифункціональ-
ної, повернути емоційне сприйняття району, як части-
ни центру міста. Це найбільший виклик, тому що ми 
звертаємося до всіх городян, а не до окремо взятих 
покупців.

Третій, дуже важливий для нас виклик, в тому, що вся 
інфраструктура в комплексі повинна бути економіч-
но ефективною. Тому RYBALSKY буде повністю від-
критим. Є об’єкти, які комплексно забудовують, але 
подивіться на якість прилеглої інфраструктури. Через 
те, що вони огороджені парканами, вони мають ви-
гляд резервацій. У підсумку, якісь складові почина-
ють «просідати»: якісна інфраструктура туди не йде, 
тому що недостатньо жителів, а неякісна погіршує за-
гальний стан комплексу. Ми – прихильники відкритих 
міських систем, більш того, ми вважаємо великою по-
милкою будувати по-іншому. Це великий виклик для 
девелопменту на промисловій території.

Дуже важливо подумати про те, як у збудованому 
комплексі буде жити людина, які життєві сценарії 
вона буде там реалізувати. Потрібно створювати інф-
раструктуру, яка працює на те, щоб робити людину 
вільною, креативною, відкритою, здатною до самови-
раження, самореалізації, яка підштовхує її взаємодія-
ти з містом, розвиватися, бути здоровою, щасливою, 
посміхатися. Все це робиться через архітектуру, кон-

real estate in isolation of one function from another. We 
believe that the city should develop polyfunctionally, 
which means that each component of the real estate is 
very important in the development of territories.

We are adherents of street retailers and do not deal 
with the construction of shopping centers — this is not 
our niche. We believe that this business in a pure state 
doesn’t bring much profit to the city. Therefore, we are 
engaged in complex development of neighborhoods, 
territories, which include all the necessary components 
of multifunctional infrastructure.

 Your RYBALSKY project is a renovation of the 
industrial area. What are the key features of such 
projects?

A. Vavrysh: The first is to discover and show the unique 
potential of the territory. In the case of RYBALSKY — this 
is the access to water. This is the only complex in Kyiv 
that will have this opportunity.

The second is to develop a program of measures that 
will allow us to move from the mental perception of the 
territory as an industrial one to the perception of it as 
a multifunctional, return the emotional perception of 
the area as part of the city center. This is the biggest 
challenge, because we appeal to all citizens, not to 
individual buyers.

The third, very important challenge for us is that all 
infrastructure in the complex should be cost-effective. 
Therefore, RYBALSKY will be absolutely open. There 
are objects that will be built up comprehensively, but 
look at the quality of the surrounding infrastructure. 
Due to the fact that they are fenced, they have the 
form of reservations. As a result, some components 
begin to “sink”: high-quality infrastructure does not go 
there because there are not enough residents and poor 
quality worsens the overall state of the complex. We are 
supporters of open city systems, besides, we consider it 
as a big mistake to build in a different way. This is a major 
challenge for development in an industrial territory.

It is very important to think about how the person who 
lives in the complex will live, which scenarios she or 
he will implement there. It is necessary to create such 
infrastructure that works to make a person free, creative, 
open, capable of self-expression, self-realization, which 
prompts her to interact with the city, develop, be healthy, 

happy, and smile. All this is done through architecture, 
concepts, communications, which should be embodied 
in design decisions. This is the biggest challenge.

 How do you assess the demand for residential 
property among buyers? Are there any prospects for 
increasing the solvent demand?

A. Vavrysh: Definitely, there is. 

The mechanism of stimulating demand 
with financial instruments is not yet in use 
in our country. The use of mortgage lending 
is negligible, at the level of arithmetic error.

The second is the growth of real salaries throughout 
the country as a result of the development of small and 
medium-sized enterprises with more or less dynamic 
redistribution within the country. This leads to an increase 
in consumption in all areas of services. The growth of 
energy consumption, consumption of metal, concrete, 
construction works shows that the whole country, as a 
result of decentralization, which is being carried out by 
the government, begins to change clothes, rearm and 
stand on its feet. Of course, the pace is not like it would 
be desirable, but consumer demand is probably the main 
source of economic growth. Including due to postponed 
positive expectations, which were curtailed in the course 
of the events in the east.

  Does Ukraine have prospects for mortgage 
development?

A. Vavrysh: Of course, it has — thanks to improving 
the financial sector. As a result, there is a return of 
confidence in the banking system, which has not 
yet resulted in the inflow of deposits. In fact, this is 
happening — people are increasingly returning savings 
to banks. But recovery as a result of the unshadowing 
of the economy and the legalization of incomes 
prevents the possibility of extensive expansion of 
consumption of banking products. Today, people are 
just learning the new requirements — confirmation 
of solvency, adequacy of sources of income. These 
restrictions do not give an easy way to return the 
accumulated into the economy. I think that the state 
should create some mechanism and, probably, will do 
that in the near future. Then we can expect full use of 
all financial market instruments.

цепції, комунікації, які повинні бути втілені в проек-
тних рішеннях. Це, напевно, найбільший виклик.

  Як ви оцінюєте попит на житлову нерухомість з 
боку покупців? Чи є перспективи для зростання пла-
тоспроможного попиту?

А. Вавриш: Однозначно, є. 

У нашій країні ще не використовується 
механізм стимулювання попиту із залу-
ченням фінансових інструментів. Викори-
стання іпотечного кредитування мізерно 

мале, на рівні арифметичної похибки.

Друге – у нас відбувається зростання реальних зарп-
лат по всій країні в результаті розвитку малого й се-
реднього підприємництва з більш-менш динамічним 
перерозподілом всередині країни. Це призводить до 
зростання споживання в усіх сферах послуг. Зростан-
ня енергоспоживання, споживання металу, бетону, 
будівельних робіт свідчить про те, що вся країна в ре-
зультаті децентралізації, яку проводить уряд, починає 
переодягатися, переозброюватися, ставати на ноги. 
Звичайно, темпи не такі, як хотілося б, але споживчий 
попит зараз, напевно, головне джерело зростання 
економіки. В тому числі, через відкладені позитивні 
очікування, які були згорнуті в процесі подій на сході.

   В Україні є перспективи для розвитку іпотеки?

А. Вавриш: Звісно, є – за рахунок оздоровлення фі-
нансового сектору. Внаслідок цього відбувається по-
вернення довіри до банківської системи, яка поки ще 
не вплинула на зростання депозитів. Насправді, це 
відбувається – люди все більше й більше повертають 
заощадження у банки. Але оздоровлення в резуль-
таті виходу з тіні частини економіки й легалізації до-
ходів населення гальмує можливість екстенсивного 
зростання споживання банківських продуктів. Сьо-
годні люди тільки знайомляться з новими вимогами – 
підтвердження платоспроможності, адекватності 
джерел доходів. Ці обмеження не сприяють можливо-
сті повернути накопичене в економіку в простий спо-
сіб. Я думаю, що держава повинна придумати якийсь 
механізм і, напевно, придумає найближчим часом. 
Тоді можна очікувати повноцінне використання всьо-
го інструментарію фінансового ринку.
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  Які світові тренди надихають вас у створенні про-
ектів?

А. Вавриш: Перший і критично важливий тренд – це 
енергозбереження й інноваційність технологічних 
рішень. Він має відкладений ефект, його не відразу 
всі оцінюють, але він відкриває великі можливості 
для економії, якості, комфорту, доступності, які мож-
на дати людям. Тому ми створили свою екосистему 
SFERA – я думаю, це тільки початок, її треба розвива-
ти, в цьому ми бачимо великий ресурс.

Другий тренд – доступність, простота й демокра-
тичність громадських просторів. Ми вважаємо, що 
соціальна рівноправність є важливою складовою 
формування загального емоційного змісту проекту, 
який ми реалізуємо.

Третій важливий контекст – простота та гармоній-
ність проектних рішень. Простота – як символ ясно-
сті й зрозумілості ідеї, а не як спрощення й несмак. 
В цьому сенсі вичурність і кітч – така сама велика 
проблема, тому що вони не допомагають розвитку 
обличчя міста.

Проекти, які ми реалізуємо, мають розвивати місто, 
допомагати йому, а не погіршувати ситуацію. 

Головний тренд, якого ми намагаємо-
ся дотримуватися, – проекти мають 
бути сталими, адже якщо якийсь з 
компонентів втрачений, балансу не до-
сягнуто, то об’єкт, як система, буде 

функціонувати не дуже добре.

   У чому, на ваш погляд, запорука успіху девело-
перського бізнесу?

А. Вавриш: Найбільший гріх, який, на мій погляд, є у 
людства – це байдужість. Протилежне ставлення до 
всього, що ми робимо, і є запорукою успіху.

  What world trends do you follow in creating your 
projects?

A. Vavrysh: The first and critically important trend 
is energy saving and innovation of technological 
solutions. It has a delayed effect, it is not immediately 
seen by everyone, but it opens up great opportunities 
for saving, quality, comfort, accessibility, which can 
be given to people. Therefore, we have created 
our own SFERA ecosystem and I think it’s just the 
beginning, it needs to be developed, we see great 
deal resources here.

The second trend is the availability, simplicity and 
democratic nature of public spaces. We believe that 
social equity is an important component of the overall 
emotional content of the project that we are implementing.

The third important context is the simplicity and 
harmony of design decisions. Simplicity as a symbol 
of clarity of the idea, not as a simplification and a 
disadvantage. In this sense, floridity and kitsch are 
the biggest problem, because they do not help the 
development of the urban matrix.

The projects we are implementing have to develop the 
city, help it, and not exacerbate the situation. 

The main trend we are trying to follow is 
that projects must be stable, because if 
any component is lost, the balance is not 
achieved, then the object, like the system, 
will not function very well.

  What, in your opinion, is the key to the success of 
the development business?

A. Vavrysh: The greatest sin that, in my opinion, the 
humanity has, is indifference. The opposite attitude to 
everything we do is a guarantee of success.
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Ukraine has great potential  
and ingenious people. We need  
to invest all our strength here,  
love and develop what we have

Yelyzaveta Yurusheva, general manager of the Fairmont 
Grand Hotel Kyiv, about the important components of the 
hotel business, that there is no triviality in the high-quality 
service, as well as the construction of a hotel’s strategic 
development and the ability to communicate with guests.

Україна має великий потенціал  
і геніальних людей.  
Нам треба вкладати сюди всі сили, 
любити і розвивати те, що є

Єлизавета Юрушева, генеральний менеджер готелю 
Fairmont Grand Hotel Kyiv, про важливі складові готель-
ного бізнесу, про те, що в високому сервісі не існує 
дрібниць, а також про побудову стратегічного розвитку 
готелю і значенні вміння спілкуватися з гостями.

The service of the highest class, should not only always 
keep the brand, but also be the best in their business. It 
is equally difficult and responsible, and for Yelyzaveta - 
at times more complicated and responsible. In general, 
she is the first person in one VIP-class hotels in Kyiv, 
which help of better service in the hotel business, 
popularizes the image of Ukraine abroad. It was a 
deep-spirited and patriotic conversation, which for a 
long time leaves a pleasant aftertaste in memory.

  Liza, can you tell us about the occupancy of rooms 
in your hotel. Has it increased in 2017? If “yes”, then due 
to what, due to the growing tourist flow to Ukraine?

Ye. Yurusheva: No, the flow of tourists has not grown 
especially in the country or in our hotel, maybe quite 
a bit, but the occupancy of the Fairmont Grand Hotel 
Kyiv has really improved. This is due to, firstly, the 
overall growth of business in Ukraine: businessmen 
began to come here more frequently on business 
issues, that is, business trips, and secondly, those 
who immigrated once from Ukraine began to 
return here and, thirdly, this is the frequent visits of 
government delegations.

Сервіс найвищого класу, який повинен не просто 
завжди тримати марку, а ще й бути кращим у своїй 
справі. Це однаково складно і відповідально, а для 
Єлизавети — в рази складніше і відповідальніше. Вза-
галі, вона — перша особа одного з готелів VIP-класу 
Києва, яка за допомогою кращого сервісу в готель-
ному бізнесі популяризує імідж України за кордоном. 
Це була глибоко душевна і патріотична розмова, яка 
надовго залишає приємний післясмак у пам’яті.

  Ліза, розкажіть, будь ласка, про заповнюваність 
номерів у вашому готелі. Збільшилася вона 2017 
році? Якщо «так», то за рахунок чого, за рахунок 
зростаючого туристичного потоку в Україну?

Є. Юрушева: Ні, потік туристів особливо не виріс 
ні в країну, ні в наш готель, може, зовсім небагато, 
але заповнюваність номерів Fairmont Grand Hotel 
Kyiv дійсно стала вище. Це відбувається за рахунок, 
по-перше, загального зростання бізнесу в Україні: 
бізнесмени стали частіше приїжджати сюди з питань 
бізнесу, тобто, це ділові поїздки, по-друге, сюди по-
чали повертатися ті, хто емігрував колись з України, 
і, по-третє, почастішали візити урядових делегацій.
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  Ці тенденції стали помітні саме у 2017 році, у 
2016 році такого не було?

Є. Юрушева: У 2016 році ця тенденція почала за-
роджуватися, а в 2017 році — вже визначилася, і ми 
вийшли на конкретну цифру. І зараз на початку 2018 
року стає зрозуміло, що життя в країні і бізнес, у 
тому числі, поступово відроджуються, і все починає 
повертатися у звичне русло.

  Як ви думаєте, ця тенденція збережеться цього 
року?

Є. Юрушева: Я дуже на це сподіваюся. У нас дуже 
перспективна країна, і якщо не буде форс-мажору, 
то вже помітне зростання триватиме й далі. Але про-
гнозувати точніше я не можу через нестабільну по-
літичну та економічну ситуацію. Якщо все те, що є 
зараз, залишиться без змін і в політиці і в економіці, 
тоді зростання, звичайно ж, збережеться. 

  Як ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні? 
Що, на ваш погляд, стримує іноземних інвесторів від 
вкладень в Україну?

Е. Юрушева: Тут ми знову повертаємося до питання 
нестабільності, про яку я вже говорила. Це найбільш 
стримуючий фактор. Жоден міжнародний інвестор 
не захоче ризикувати і вкладати в країну, де за тиж-
день багато що може змінитися.

Однак і тут не все так погано, тому 
що нехай поодинокі інвестори, але все ж 
вони сюди заходять, наприклад, IREA і 
H&M, що є дуже гарним знаком, тобто 
Україна не втратила свою привабли-

вість і залишається цікавою світу.
  IREA і H&M можуть стати прикладом для інших 

інвесторів?

Є. Юрушева: Звичайно. Якщо до нас прийшли на-
стільки потужні бренди, то й інші за ними підтягнуть-
ся і захочуть зайти на цей ринок.

  Як ви вважаєте, якщо виключити ризикову по-
літичну складову, в Україну може піти великий потік 
інвестицій?

Є. Юрушева: Відповідаючи на це питання, наведу 

  Did these trends become apparent in the past, in 
2017, in 2016 this was not?

Ye. Yurusheva: In 2016 this trend began to emerge, 
and in 2017 — it was already decided and we reached 
a specific figure. And now, at the beginning of 2018, it 
becomes clear that life in the country and business are 
also gradually reviving and everything is beginning to 
get used to the usual course.

  Do you think this trend will continue this year?

Ye. Yurusheva: I really hope so. We have a very 
promising country, and if there is no force majeure, 
the already growing growth will continue. But I can 
not predict more precisely because of the unstable 
political and economic situation. But, if everything that 
is now, remains unchanged in politics and economy, 
then growth, of course, will continue.

  How do you assess the investment climate in 
Ukraine? What, in your opinion, is holding back foreign 
investors from investing in Ukraine?

Ye. Yurusheva: Here we again return to the issue of 
instability, of which I have already spoken. This is the 
most deterrent. No international investor wants to risk 
and invest in a country where a lot can change in a week.

However, not everything is so bad here, 
because let the individual investors, but 
still they come here, for example, IREA and 
H&M, which is a very good sign, that is, 
Ukraine has not lost its attractiveness and 
remains interesting to the world.

  IREA and H&M could set an example for other 
investors?

Ye. Yurushen: Of course. If such powerful brands 
come to us, then others will follow them and will want 
to enter this market.

  What do you think, if you exclude a risky political 
component, a big flow of investments can go to Ukraine?

Ye. Yurusheva: Answering this question, I will cite as 
an example our family holding company. We invest only 
in Ukrainian projects, and we do this because we really 
believe in the future of this country.

приклад з нашим сімейним холдингом. Ми інвестує-
мо тільки в українські проекти, і робимо це тому, що 
ми дійсно віримо у майбутнє цієї країни.

Повірте, ми дуже патріотично ставимося до Україні. 
Тут нереальні ресурси і геніальні люди, які легко на-
вчаються і добре освічені, і весь час хочуть більшого. 
У нас нація тільки розширює свій горизонт. Я зараз 
говорю як генеральний менеджер: з людьми, які го-
тові вчитися, легко працювати і будувати сервіс. Коли 
мені, наприклад, кажуть, що у нас гірший сервіс, ніж 
в Парижі, я запевняю, що у нас він кращий, ніж там.

  Правда?

Є. Юрушева: Абсолютно точно. Я знаю, який сервіс 
в Європі. Мені є з чим порівнювати. Я працюю в сфе-
рі обслуговування 10 років і добре розумію,  наскіль-
ки важливий якісний сервіс. Наприклад, я на роботі 
завжди сяю і посміхаюсь, незалежно від обставин. І 
у мене завжди лише гарний настрій. Цього вимагає 
сфера обслуговування. І моя команда, дивлячись на 
мене таку, дуже швидко підлаштовується. І я вва-
жаю, що це унікальна здатність українців, — адапту-
ватися. Якщо наші люди люблять свою роботу, вони 
нею живуть. У Європі такого немає.

У нас багато чудових професіоналів, і 
особливо я б виділила підростаюче по-
коління. Це молодь, яка здатна вивчити 
кілька мов досконало, навіть не знаходя-
чись серед носіїв. Вони розмовляють без 

акценту. Це унікально.
  Ліза, розкажіть, будь ласка, про тренди в готель-

ному бізнесі.

Є. Юрушева: За рахунок того, що в Києві не так багато 
готелів як, наприклад, в інших світових столицях, у нас все 
тільки розвивається, ми самі створюємо і задаємо тренди.

  Наприклад?

Є. Юрушева: Напевно, з мого боку буде дуже не-
об’єктивно говорити про тренд бутік-готелів: це мій 
наступний проект, який я добудовую, і розширення 
spa у Fairmont, щоб тут був найкращий сервіс, адже 
на ньому все тримається.

Також ми повністю переробили Vogue Café. Ми зро-

Believe me, we are very patriotic in Ukraine. There are 
unreal resources and ingenious people who are easily 
trained and well educated, and all the time they want 
more. Our nation is only expanding its horizon. I now 
speak as a general manager: with people who are willing 
to learn, it’s easy to work and build a service. When I, for 
example, say that we have worse service than in Paris, I 
assure you that we have it better than there.

   Really?

Ye. Yurusheva: Absolutely. I know what kind of service 
in Europe. I have something to compare with. I have 
been working in the service industry for 10 years 
and I know well how important a good service is. For 
example, I always shine and smile at work, regardless 
of the circumstances. And I always have a good mood. 
This is required by the service sector. And my team, 
seeing me this, very quickly adapts. And I believe that 
this is a unique ability of Ukrainians — to adapt. If our 
people love their work, they live it. In Europe, there is 
no such thing.

We have many excellent professionals, and 
especially I would single out the younger 
generation. They are young people who are 
able to learn several languages perfectly, 
even without being in the medium of 
carriers. They talk without an accent. This 
is unique.  

  Liza, please tell us about the trends in the hotel 
business.

Ye. Yurusheva: Due to the fact that there are not so 
many hotels in Kiev like, for example, in other world 
capitals, everything is just developing, we create and 
set trends ourselves.

   For example?

Ye. Yurusheva: Probably, it will be very biased for me 
to talk about the trend of boutique hotels: this is my next 
project, which I am building up, and the expansion of 
the spa in Fairmont, so that here was the best service, 
because everything is on it.

Also we completely remade the Vogue Café. We made 
it big, went into minimalism and modernity, but the shell 
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били його великим, пішли у мінімалізм і модерн, а ось 
оболонку залишили класичною. Ми змішуємо стилі і 
залучаємо кращих шеф-кухарів. Повірте, що ми докла-
даємо дуже багато зусиль для того, щоб дати нашим 
гостям все найновіше і найкраще, бо до нас приходять 
люди, які можуть собі це дозволити, і які багато чого 
вже бачили в інших країнах. І коли вони повертаються 
додому, то стають більш вимогливими, ніж будь-де. 

  Де ви знаходите новинки?

Є. Юрушева: Я дуже багато подорожую, і пріорите-
том для мене у подорожах є вибір готелю. Наприклад, 
я можу просто поїхати у Марокко, щоб подивитися 
готель. І вже на місці дивитися, чи приживеться це у 
нас. Я давно працюю в готельній сфері, і дуже добре 
відчуваю нашого клієнта. А соцмережі дають мені 
розуміння, чого хочуть наші люди, що їм до вподоби, 
чим вони захоплюються, коли і як відпочивають.

  Чи проводили ви хоча б якісь дослідження для 
вивчення попиту перш, ніж впроваджувати якусь но-
винку?

Є. Юрушева: Перше, що я роблю, перевіряю все на 
собі. Якщо я припускаю, що саме це може у нас при-
житися, я дію. Ми починаємо розробляти детальну 
стратегію і реалізовувати наш план.

Наприклад, я вже говорила про бутік-готель, так от, 
ми стоїмо перед вибором – робити акцент на бізнесі, 
чи на арт. І нам невдовзі доведеться зробити вибір.  

Якщо ж говорити про дослідження, я їм не довіряю, 
тому що це тренди. Тренди дуже небезпечна річ.

  Чому?

Є. Юрушева: Тому що цього року це так, а у наступно-
му з якихось причин вже все інакше. Я боюся трендів, 
тому що вони швидко змінюються. Мені, як менедже-
ру, який вкладає дуже велику суму у розвиток готель-
ної сфери, треба знайти вічне і фундаментальне.

Наведу зрозумілий приклад. Торт Наполеон. Його всі 
знають, але готувати його можна по-різному: у звич-
ний усім рецепт можна додати полуницю або ананас 
для запаху. І мені потрібен саме такий продукт, по-
стійний, базовий, в який я зможу щось додавати.

  Ви готові багато разів експериментувати?

was left classic. We mix styles and attract the best 
chefs. Believe me, we are making a lot of efforts to give 
our guests all the new and the best, because people 
who can afford it come to us and who have seen a lot of 
things in other countries. And when they return home, 
they become more demanding than anywhere else.

  Where do you get the news?

Ye. Yurusheva: I travel a lot and priority for me in 
traveling is the choice of the hotel. For example, I can 
just go to Morocco to see the hotel. And already on the 
spot to see if it will take hold of us. I have been working 
in the hotel industry for a long time and understand 
our client very well. And social networks give me an 
understanding of what our people want, what they 
prefer, what they admire, when and how they rest.

  Have you done any research to study the demand 
and before introducing any novelty?

Ye. Yurusheva: The first thing I do is check everything 
on myself. If I guess this is what can get us, I act. We 
begin to develop a detailed strategy and implement 
our plan.

For example, I already talked about a boutique hotel, 
and so we faced a choice — to focus on the business 
direction or on art. Now I’m facing such a choice.

If we talk about research, I do not trust them, because 
these are trends. Trends are a very dangerous thing.

  Why?

Ye. Yurusheva: Because this is the case this year, and in 
2018, for some reason, everything is different. I’m afraid 
of trends, because they change fast. As a manager who 
invests a very large amount in the development of the hotel 
industry, I need to find an eternal and fundamental one.

I will give a clear example. The cake is Napalion. 
Everyone knows it, but it can be cooked in different 
ways: you can add strawberry or pineapple for a smell 
in the usual recipe. And I need just such a product, a 
permanent, basic one, into which I can add something.

   Are you ready to experiment many times?

Ye. Yurusheva: I have to experiment all the time. I have 
every year a novelty in the project.

Є. Юрушева: Я весь час повинна експериментувати. 
У мене щороку повинна бути новинка у проекті.

Я маю весь час створювати «вау ефект». 
По-іншому буде нецікаво, тому що від-
криваються нові готелі, з’являються ін-
новації, сучасні ресторани. А ми повинні 

залишатися кращими.

  У вас, як у топ-менеджера, немає страху поми-
литися?

Є. Юрушева: Звичайно, є. Але я все-одно роблю. Якщо 
я буду весь час боятися і не буду нічого робити, я ні-
чого і не зроблю. І бізнесу від цього буде тільки гірше.

І не забувайте іще про один важливий момент: якщо 
ти не встиг, можеш вже і не робити. Або, якщо це 
зробили всі, і ти в цьому ланцюжку останній, це дуже 
погано. Я не з тих, хто веде бізнес пасивно, я завжди 
орієнтована на ріст, але це не означає, що для цього 
треба завжди і багато вкладати. Наприклад, я про-
поную людям ванну процедуру: до них просто підхо-
дять і пропонують набрати ванну. На перший погляд, 
тут нічого особливого немає, але це покращений 
сервіс і додаткова функція в обслуговуванні.

  Гість, який заходить до вашого готелю, пови-
нен отримати такий  сервіс, щоб йому не хотілося 
звідси піти?

Є. Юрушева: Так. Він має отримати практично все, 
що він хоче. Я дуже уважна до людей. Я ловлю їхню 
міміку і прислухаюся до побажань. І, перш за все, 
відштовхуюсь від правила, що клієнт завжди правий.

  Як ви працюєте з командою?

Є. Юрушева: Перше, ми завжди вчимося. У нас такий 
бізнес, що це просто необхідно. На перший погляд 
здається, що легко навчитися завжди посміхатися 
і дійсно з радістю зустрічати людей. А насправді —  
це дуже складно: погода не та, тиск упав, багато різ-
них причин може бути, а ти просто зобов’язаний бути 
завжди у формі, незалежно від зовнішніх факторів. І 
коли команда бачить керівника, якому так само, як і 
їм, важко, але він додає зусиль для них же, персонал 
підтягується. Це важлива мотивація. Я говорю з осо-
бистого прикладу.

I have to create a “wow effect” all the time. 
In another way, it will be uninteresting, 
because new hotels open, innovations, 
modern restaurants appear. And we must 
remain the best.

  Do you, as a top manager, have no fear of making 
a mistake?

Ye. Yurusheva: Of course there is. But I do it anyway. If 
I’m afraid all the time and will not do anything, I will not 
do anything. And this will only make business worse.

And do not forget about one important point: if you do 
not have time, you can not do it already. Or — if everyone 
did this, and you are last in this chain, this is very bad. 
I’m not one of those who do business passively, I’m 
always focused on growth, but that does not mean that 
you always have to invest a lot for this. For example, I 
offer people a bathroom procedure: they are just suited 
and offered to dial a bathroom. At first glance, there is 
nothing special here, but it is an improved service and 
an additional function in the service.

  Does the guest who enters your hotel need to 
receive such a service so that he does not want to leave 
this place? 

Ye. Yurusheva: Yes. He should get almost everything 
he wants. I’m very attentive to people. I catch their 
facial expressions and listen to wishes. And, first of all, 
I start from the rule that the customer is always right.

  How do you work with the team?

Ye. Yurusheva: First, we always learn. We have such a 
business that it is absolutely necessary. At first glance 
it seems that it is easy to learn how to always smile and 
sincerely happily meet a person. But in fact - it’s very 
difficult: the weather is not the same, the pressure has 
fallen, many different reasons can be, and you simply 
have to be always in shape regardless of external 
factors. And when the team sees a leader who is just 
as heavy as he is, but he is trying for them, the staff 
is tightened up. This is an important motivation. I’m 
talking about a personal example.

  Are you imitated?

Ye. Yurusheva: Yes. They take an example from me. In 
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  Вас наслідують?

Є. Юрушева: Так. З мене беруть приклад. Крім того, 
я вважаю своїм обов’язком мотивувати людей і мо-
рально, і фінансово. Я перебуваю у близькому кон-
такті з ними і дотримуюсь позиції, що у нас, незва-
жаючи ні на що, найкращий готель, і ми повинні бути 
завжди першими, найгостиннішими, з найвищим 
сервісом. І все це я доводжу власним прикладом.

  Тобто у вас немає плинності кадрів?

Є. Юрушева: Плинність кадрів скрізь є. З моїм 
приходом у Fairmont прийшли нові люди. Кожен 
раз, коли змінюється новий керівник, змінюються і 
топ-менеджери, які його оточують. Але при цьому 
я зберігаю кістяк команди, яка дивиться зі мною в 
одному напрямі. Також я не вимагаю від людей не-
можливого. Враховуючи мій вік, я керую трохи по-ін-
шому, на відміну від людей старішого загартування: 
я вважаю за краще працювати разом із командою, а 
не демонструвати амбіції начальника.

  Ви доступний керівник?

Є. Юрушева: Так. До мене можна прийти і погово-
рити. Єдине, про що я завжди прошу, це — не треба 
до мене приходити із проблемою. Треба приходити 
вже з рішенням. І, що важливо, не розводити паніку.

  Ліза, чого б вам, як українці, яка виховувалася за 
кордоном, хотілося б побажати і українцям, і країні?

Є. Юрушева: Побільше вірити в нашу країну. Я — 
найкращий взірець. Я виросла в Австрії, але дуже 
люблю Україну. Пам’ятаєте знамениту фразу з «Ма-
ленького принца»: «добре там, де нас немає»? Для 
мене ці слова мають особливе значення. Коли я чую 
фразу «там краще», мене це дуже ображає, тому що 
це дурниці. Там — не краще. Там це — інший менталі-
тет, інші люди, все інше. І повірте, що багатьом із тих, 
хто переїхав жити до Європи, важко, і частина з них 
вже повернулася.

В Україні є культ сім’ї, тому я бажаю, 
щоб ми почали вірити в нашу країну і 
намагалися зробити її кращою, вклада-
ти сюди всі сили, любити і розвивати 

те, що є.

addition, I consider it my duty to motivate people both 
morally and financially. I am in close contact with them 
and I hold the position that we have, despite everything, 
the best hotel, we must always be the first, the most 
hospitable, with the highest service. And I prove all this 
with my personal example.

  So you do not have staff turnover?

Ye. Yurusheva: The staff turnover is everywhere. With 
my arrival at Fairmont came new people. Every time a 
new leader changes, the top managers who surround 
him change. But at the same time I keep the backbone 
of the team, which looks along with me in one direction. 
I also do not ask the people of the impossible. Because 
of my age, I run a little differently than people of the old 
school: I prefer to work together with the team, and not 
show the ambitions of the boss.

  Are you an affordable leader?

Ye. Yurusheva: Yes. You can come and talk to me. 
The only thing I always ask is, do not come to me 
with a problem. We must come with a solution. And, 
importantly, do not create panic.

  Liza, what would you like, both Ukrainians and the 
country, to wish you, as a Ukrainian woman, who was 
brought up abroad?

Ye. Yurusheva: It’s more to believe in our country. I 
am the best example. I grew up in Austria, but I love 
Ukraine. Remember the famous phrase from “The Little 
Prince” “it’s good where we do not exist.” For me this 
phrase has a special meaning. When I hear the phrase 
“it’s better”, it offends me, because it’s stupid. There’s 
no better. There it is a different mentality, other people, 
everything else. And believe that many of those who 
moved to Europe are hard, and some of them have 
already returned.

In Ukraine there is a cult of the family, 
so, I wish that we began to believe in 
our country and tried to make it better, 
to invest here all the forces, to love and 
develop what we have.

Поточний номерний фонд (2016)  
і очікувана пропозиція (до 2020)  
столиць країн Центральної  
та Східної Європи

The current rooms (2016)  
and the expected offer (up to 2020)  
of the capitals of the Central  
and Eastern Europe countries
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Успішним буде той бізнес, який витратив  
час на вивчення нового бізнес-середовища

Микола Сюткін, CEO і засновник S&P Investment Risk 
Management Agency, про те, чому в таку потенційну 
країну, як Україна немає потоку іноземних інвестицій, 
і що необхідно зробити, щоб змінити ситуацію.

CEO S&P Agency, a Ukrainian company specializing 
in integrated business solutions, shares experiences, 
assuring that there are no miracles. There is no such 
effective tool that can solve a problem in a company with 
one touch. In protecting the interests of the business, 
only the application of a set of tools — GR, PR, crisis 
communications, legal and managerial tools can be 
effective. Exactly S&P Agency can provide such multi-
level protection to investors in Ukraine, and teach how to 
avoid mistakes and minimize risks.

All this Mykola told in an interview with LDaily, based on 
his own experience and successfully implemented case 
of his company. It was an engaging conversation that 
was as frank as possible.

  In 2017, Ukraine has risen to 4 positions in the 
international Doing business rating and now takes 76th 
place out of 190 countries. In your opinion, does this 
mean a change in the balance of Ukrainian and foreign 
investment and the potential for FDI inflows into the 
Ukrainian economy in 2018?

M. Siutkin: In my opinion, changing of Ukraine’s position 
as a country in any ratings, even very influential, will only 
mean the fact that Ukraine can fall into the eyes of a 
potential investor, as long as it is a possible investment 
object. The final decision is taken by investors not on the 
basis of ratings, forums, promises of the Government of 
the country, it is accepted only after a detailed analysis of 
the business environment and potential risks. Very often 
the signal to make a decision to enter the new investor 
market is the success story of other big players. And, 
by contrast, no place in the rating will force the investor 
to come to a country where business is suffering from 
raiding, illegal actions of law enforcement or other 
controlling bodies.

CEO S&P Agency, українська компанія, що спеціалізу-
ється на комплексних рішеннях у сфері захисту бізне-
су, ділиться досвідом, запевняючи, що чудес не буває. 
Не існує жодного настільки ефективного інструменту, 
здатного одним дотиком вирішити проблему в компа-
нії. У захисті інтересів бізнесу результативним може 
бути лише застосування комплексу інструментів — 
GR, PR, кризових комунікацій, юридичних та управлін-
ських інструментів. Саме S&P Agency і може надати 
такий багаторівневий захист інвесторам в Україні, і на-
вчити, як уникнути помилок, і мінімізувати ризики.

Про все це Микола розповів в інтерв’ю LDaily, виходячи 
із власного досвіду та успішно реалізованих кейсів сво-
єї компанії. Це була захоплююча бесіда «без краватки».

  У 2017 році Україна піднялася на 4 позиції в між-
народному рейтингу Doing business і займає тепер 76 
місце з 190 країн. Чи означає це, на Ваш погляд, зміну 
балансу українських і зарубіжних інвестицій і можли-
вості для припливу ПІІ в економіку України в 2018 році?

М. Сюткін: На мій погляд, зміна позиції України, як 
країни в будь-яких рейтингах, навіть дуже впливо-
вих, означатиме лише той факт, що Україна може 
потрапити в поле зору потенційного інвестора поки 
тільки, як на можливий об’єкт інвестування. Оста-
точне ж рішення інвестори приймають не на підста-
ві рейтингів, форумів, обіцянок Уряду країни, воно 
приймається тільки після детального аналізу бізнес- 
середовища та потенційних ризиків. Дуже часто сиг-
налом для прийняття рішення для входження на но-
вий ринок інвестора є successful story інших великих 
гравців. І, навпаки, ніяке місце в рейтингу не змусить 
прийти інвестора в ту країну, де бізнес страждає від 
рейдерства, неправомірних дій правоохоронних або 
інших контролюючих органів.

Mykola Siutkin, CEO and founder of S&P Investment Risk 
Management Agency, about why such a potential country 
as Ukraine does not have a flow of foreign investment and 
what needs to be done to change the situation.

To be successful the business has to spend  
time learning business environment

Photo by Ryna Noir 
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Якщо вищевказані ризики мінімальні, то великі іно-
земні гравці будуть стояти в черзі, незалежно від 
рейтингу країни, за умови сприятливих фінансових 
показників. Тому, для отримання потоку іноземних 
інвестицій необхідно формувати імідж країни і пока-
зувати конкретні приклади успішних інвестицій. Це, 
як мінімум, а як максимум — створювати комфортні і 
зрозумілі умови ведення бізнесу саме для іноземно-
го інвестора, починаючи із захисту права власності, 
оподаткування, закінчуючи спрощенням бюрокра-
тичних процедур.

  Яким ризикам піддаються іноземні інвестори, по-
чинаючи роботу в Україні, і як їм цих ризиків уникнути?

М. Сюткін: Україна апріорі є країною з високими ри-
зиками. Але, разом із тим, не можна не брати до уваги 
той факт, що розмір прибутку, який можна отримати 
в нашій країні, значно перевищує стандартні відсотки, 
які іноземні компанії можуть отримати в інших євро-
пейських країнах. Я свідомо роблю акцент саме на 
європейських країнах, оскільки Україна є унікальною 
за своєю локацією, у першу чергу, для європейських 
інвесторів, але не тільки. При визначенні інвестицій-
ної привабливості нашої країни не можна не врахову-
вати величезну площу України (найбільша в Європі): 
популяція населення на сьогоднішній день за різними 
даними становить 39-43 мільйони людей, населення 
освічене, а вартість робочої сили мінімальна у порів-
нянні з країнами Європи.

Плюсів в України дуже багато, але вони дійсно зараз 
нівелюються тими ризиками, від яких реально страж-
дає не тільки іноземний, а й український бізнес.

• До головних ризиків ми відносимо втрати інвести-
цій і / або активів на території України.

• Другим за списком, але не менш важливим, є кон-
флікти з українськими партнерами, які, як наслі-
док, так само можуть привести до втрати активів 
та / або бізнесу.

• Третім, суттєвим ризиком на сьогоднішній день, є 
конфлікти з державними органами, особливо за 
участю правоохоронних органів.

Питання ризиків достатньо ємне і глибоке, у нас, навіть, 
розроблений спеціальний тренінг для CEO іноземних 
компаній, на якому ми показуємо види ризиків, їх рівні, 
помилки. І, головне, — навчаємо іноземних інвесторів, 
як їх уникнути і мінімізувати вже існуючі ризики.

If the above-mentioned risks are minimal, then 
large foreign players will stand in line, regardless of 
the country’s rating, subject to favorable financial 
performance. Therefore, in order to obtain a flow of 
foreign investment, it is necessary to form the image of 
the country and show concrete examples of successful 
investments. This is a minimum and, as a maximum, to 
create comfortable and understandable conditions for 
doing business for a foreign investor, starting with the 
protection of property rights, taxation, and simplifying 
bureaucratic procedures.

  What risks do foreign investors face with when they 
start working in Ukraine and how can they avoid these 
risks?

M. Siutkin: Ukraine is a priori a high-risk country. 
But at the same time, one can not but take into 
account the fact that the size of the profits that can 
be obtained in our country far exceeds the standard 
interest that foreign companies can receive in other 
European countries. I consciously focus on European 
countries, because Ukraine is unique in its location, 
first and foremost, for European investors, but not 
only. In determining the investment attractiveness 
of our country one can not ignore the huge area of 
Ukraine (the largest in Europe): the population of today 
according to various data is 39-43 million people, 
the population is educated, and the cost of labor is 
minimal compared to the countries of Europe.

There are plenty of advantages in Ukraine, but they are 
really offset by those risks, which really suffer not only 
foreign but also Ukrainian business.

• To the main risks we include loss of investments and 
/ or assets in the territory of  Ukraine.

• The second on the list, but equally important, is 
conflicts with Ukrainian partners, which, as a result, 
can also lead to loss of assets and / or business.

• The third significant risk to date is the conflict with the 
state, the authorities, especially with the participation 
of law enforcement agencies.

The risk issues are quite tight and deep, we have even 
developed a special training for the CEO of foreign 
companies, in which we show the types of risks, their 
levels, mistakes. And, most importantly, we teach foreign 
investors how to avoid them and minimize already 
existing risks.

У будь-якому випадку незалежно від складнощів, 
які зараз присутні в нашій країні, не можна не брати 
до уваги, що в Україні вже досить довгий час успіш-
но функціонує великий і середній іноземний бізнес. 
Причому, в абсолютно різних галузях.

Але потрібно відзначити, що успішним буде той бізнес, 
який витратив час на вивчення нового бізнес- середо-
вища, провів аналіз ризиків, а також здійснив їх мініміза-
цію. Зрозуміло, що бізнес не може провести такий обсяг 
роботи самотужки. Тому, для успішності бізнесу необхід-
на командна гра із залученням експертів на всіх етапах 
реалізації інвестиційного проекту, а також тісна співпра-
ця з локальними та міжнародними бізнес- асоціаціями.

  Захист інвесторів — зараз дуже важлива тема 
для нашої країни. Які, на вашу думку, інструменти  
захисту інвесторів є дійсно ефективними?

М. Сюткін: На жаль, немає якоїсь чарівної пігулки, або 
якогось одного інструменту, який ефективно і ефектно 
знімає проблему у компанії в один дотик. У процесі 
побудови і реалізації захисту бізнесу ми застосовуємо 
різноманітні інструменти, такі, як GR, PR, кризові ко-
мунікації, кризовий менеджмент, коучинг, менторство, 
управлінські та юридичні інструменти, які міксуються 
в залежності від складності завдання. Побудова пов-
ноцінного захисту — це багаторівневий процес, який 
індивідуально розробляється під кожен окремий кейс. 
І, повірте, дуже часто ті інструменти, які працювали в 
одній справі, можуть стати абсолютно неефективними 
в іншій. Це нагадує мені змагання IronMan, в яких не-
має і не може бути двох однакових стартів. Там дово-
диться щоразу змінювати тактику, стратегію, виявляти 
креативність вже в процесі гонки, в залежності від ви-
хідних даних на конкретний день і, навіть, час старту. 
У будь-якому випадку ми за системний фундаменталь-
ний підхід, який дозволяє бізнесу відчувати себе safe в 
такому непростому бізнес-середовищі України.

Ще хочеться додати, що чинне законодавство Укра-
їни дає бізнесу достатньо інструментів для захисту 
своїх прав, питання лише в умінні правильного вико-
ристання таких інструментів. І ось якраз в останньо-
му часто криється проблема.

Я докорінно не погоджуюся з думкою, що чинне за-
конодавство України є слабким в питанні захисту 
іноземного інвестора. Законодавство досить про-
гресивне, а ось його імплементація — дуже слабка. 

Але з цим можна працювати.

In any case, regardless of the difficulties that are currently 
present in our country, one can not but take into account 
the fact that large and medium foreign business has been 
successfully operating in Ukraine for quite some time. 
And in absolutely different fields.

But it should be noted that the business that has spent 
time studying the new business environment, conducted 
a risk analysis, as well as minimized it, will be successful. 
It is clear that business can not carry out such a volume 
of work alone. Therefore, for business success, a team 
game with the involvement of experts at all stages of the 
investment project implementation is required, as well as 
close cooperation with local and international business 
associations.

  Investor protection is now a very important topic 
for our country. What, in your opinion, investor protection 
tools are really effective?

M. Siutkin: Unfortunately, there is no magic pill, or any 
one tool that effectively and effectively removes the 
problem in the company in one touch. In the process of 
building and implementing business protection, we apply 
a variety of tools, such as GR, PR, crisis communication, 
crisis management, coaching, mentoring, management 
and legal tools, which are tailored according to the 
complexity of the task. Building a full-fledged defense 
is a multilevel process that is individually developed 
for each individual case. And believe me, very often 
those tools that worked in one business can become 
completely ineffective in another. It reminds me of the 
IronMan competition, which is not there and can not be 
two identical starts. There has to change tactics, strategy, 
and creativity ever in the race, depending on the source 
data for a particular day and even the start time. In any 
case, we are for a systemic fundamental approach that 
allows businesses to feel safe in such a difficult business 
environment in Ukraine.

I would also like to add that the current legislation of 
Ukraine gives the business enough tools to protect its 
rights, the question is only about the ability to properly 
use such instruments. And now, in the latter, the problem 
often lies.

I fundamentally disagree with the opinion that the current 
legislation of Ukraine is weak in the issue of protecting a 
foreign investor. Legislation is rather progressive, but its 
implementation is very weak. But you can work with it.

  Fighting corruption, including in the real estate 
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  Боротьба з корупцією, в тому числі і у секторі-
нерухомості, як і раніше, одне з найважливіших за-
вдань для держави. Що б ви порадили інвесторові, 
що починає бізнес в Україні?

М. Сюткін: Однозначною порадою буде — діяти тіль-
ки у правовому полі, не приймати некоректні «пра-
вила гри», як би вам не намагалися їх нав’язати або 
подавати «під соусом», що тільки так можна вести біз-
нес в Україні. Це неправда, повірте, є безліч успішних 
прикладів ведення бізнесу в Україні, причому, абсо-
лютно чесних, прозорих і законних. Один раз почав-
ши «грати за правилами інших», дуже складно буде їх 
змінити. Але, навіть, і в цьому випадку вихід є завжди, 
головне прийняти для себе раз і назавжди рішення 
діяти тільки у рамках закону. І знаєте, з фінансової 
точки зору, така стратегія виявляється набагато ви-
гіднішою, ніж нав’язана ззовні помилкова позиція. 

  Бізнес — це не тільки робота з активами і захист 
інвестицій, бізнес — це, перш за все, люди. Що ви  
можете сказати про партнерство і як порадите ін-
весторам будувати партнерські відносини?

М. Сюткін: Будь-який бізнес шукає партнерства, осо-
бливо, при входженні у нові ринки. І це нормально.  
Партнерство з локальним бізнесом полегшує вхо-
дження іноземного інвестора на нові ринки, допо-
магає встановити нові зв’язки, успішно реалізувати 
проекти,  тощо. Партнерство у деяких проектах про-
сто необхідно, але, разом із тим, необхідно включати 
раціоналізм і прагматизм як у процесі вибору парт-
нера, так і у процесі оформлення партнерства.

Моя порада буде наступною — успішне 
партнерство в Україні (але, напевно, і не 
тільки) буде лише у разі створення пра-
вильної системи «стримувань і проти-
ваг», яка просто не дозволить порушен-
ня прав одним партнером або зробить 

це просто не вигідним.

Розумний підхід в оформленні відносин у партнерстві 
— запорука мінімізації корпоративних і/або рейдер-
ських конфліктів. Згідно з нашою аналітикою, саме 
помилки при оформленні партнерських відносин у 
95 % призвели до втрати активів. Тому — мініміза-
ція можливих інвестиційних ризиків відбувається на 
стадії «нуль», тобто ще до входження в інвестиційний 
проект. Правильне входження в інвестиційний про-
ект — це запорука успішної його реалізації.

sector, is still one of the most important tasks for the 
state. What advice would you recommend to an investor 
starting a business in Ukraine?

M. Siutkin: The only advice will be — to act only in the 
legal field, not to accept incorrect “rules of the game”, 
as if you were not trying to impose them or submit 
them “under the sauce”, which is the only way to do 
business in Ukraine. It is not true, believe me, there are 
many successful examples of doing business in Ukraine, 
absolutely honest, transparent and legal. Once started 
“to play according to the rules of others” it is very difficult 
to change them. But even in this case, the output is 
always, the main thing is to take for once and for all the 
decision to act only within the framework of the law. And 
you know, from a financial point of view, such a strategy 
turns out to be much more profitable than a false position 
imposed from the outside.

  Business is not only asset and investment protection, 
business is first of all people. What can you say about 
partnership and how will you advise investors to build 
partnerships?

M. Siutkin: Any business is looking for a partnership, 
especially when entering new markets. And this is normal. 
Partnership with local business facilitates the entry of 
a foreign investor into new markets, helps to establish 
new relationships, successfully implement projects, etc. 
Partnership in some projects is simply necessary, but, at 
the same time, it is necessary to include rationalism and 
pragmatism both in the process of choosing a partner 
and in the process of establishing a partnership.

My advice will be the following: a successful 
partnership in Ukraine (but probably not 
only) will be only if the correct system 
of checks and balances is created, which 
simply will not allow a violation of rights 
by one partner or it will simply not be 
profitable.

An intelligent approach to designing partnerships is the 
key to minimizing corporate and / or raider conflicts. 
According to our analyst, the very mistakes in the 
registration of partnerships in 95 % led to the loss of 
assets. Therefore — minimization of possible investment 
risks takes place at the “zero” stage, that is, before 
the entry into the investment project. A false entry into 
an investment project is a guarantee of its successful 
implementation. web: sp.agency
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