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ГО «Центр дослідження корпоративних 
відносин» створено у квітні 2005 року 
з метою вивчення діяльності об’єднань 
громадян, створених для реалізації 
своїх законних політичних, соціальних, 
фінансово-економічних та інших спільних 
інтересів, що підпадають під визначення 
корпоративних. Центр забезпечує 
міжнародних і внутрішніх інвесторів 
об’єктивною інформацією про політичні та 
економічні ризики, що існують в Україні, 
надає можливості для обміну думками 
провідним експертам в багатьох областях, 
проводить аналіз найбільш гострих 
корпоративних конфліктів.

Аналітична група Da Vinci була заснована 
у 2002 році. Компанія працює з багатьма 
державними структурами та приватними 
компаніями, забезпечуючи їх аналізом 
політичної та економічної ситуації в 
Україні, стратегічними прогнозами, 
аналітикою щодо світових подій. 
Аналітики компанії беруть участь у 
розробці економічних законопроектів та 
галузевих програм, мають великий досвід 
в адаптації міжнародного законодавства 
до вітчизняних умов. Da Vinci є членом 
експертної групи, яку готує консенсус-
прогноз для агентства Reuters. 
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Україна є однією з небагатьох країн, яка має 
в своєму розпорядженні унікальну титанову 
галузь, представлену як сировинними, так 
і промисловими підприємствами. Втім, за 
нашими оцінками,  на сьогоднішній день не 
можливо говорити про ефективну роботу галузі 
та її успішний розвиток.

Україна виробляє ільменітові й рутилові 
концентрати, двоокис титану, титанову 
губку, металічний титан і вироби з нього. 
Подібний потенціал існує в небагатьох 
країнах світу. 

Основними продуктами переробки 
ільменітових і рутилових концентратів 
є титанові шлаки і диоксид титану, які 
потім використовуються в лакофарбовій 
промисловості, виробництві паперу, пластмас, 
резинотехнічних виробів. Металічний титан 
виробляється з рутилових концентратів, 
синтетичного рутилу й титанових шлаків. 
Він використовується в основному в 
високотехнологічному машинобудуванні, а 
саме в авіа-, ракето-, судно-, автобудуванні 
при виготовленні нафтодобувних платформ, 
при виробництві медичного обладнання й 
спортивного спорядження. При цьому тенденції 
споживання в період з 2009 по 2012 рік 
полягають в збільшенні використання рутилу в 
виробництві електродів і фарб, а ферротитану 
при виробництві спеціальних сталей і сплавів1. 

<?>  Mineral Sands Industry. Fact Book. Iluka, 2013
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В Україні, з різним рівнем детальності, 
розвідано 26 родовищ титанових руд і ще 
48 родовищ знаходяться поза балансами, а 
запаси й ресурси титану на них оцінені лише 
попередньо2. За твердженнями експертів, 
підтверджені запаси титанової сировини в 
Україні за умови поточних обсягів видобутку 
забезпечать потреби на 199 років, а 
розвідані на 430 років. 

Територіально основна маса родовищ і запасів 
знаходиться у Волинському (14 розвіданих і 14 
попередньо оцінених), Правобережному (1 і 1, 
відповідно), Центральному (2 і 12, відповідно) 
титаноносних районах3. В Україні знаходиться 
найбільше в Європі Стремигородське 

2  В.Металиди,  Д.Гурский «Титан 
Украины», ГК «Укргеопроект»

3  В.Металиди,  Д.Гурский «Титан 
Украины», ГК «Укргеопроект»

корінне родовище, яке є комплексним і містить 
131 млн. тон ільменіту. 

За своїми резервами Україна входить до 
країн світу, які мають найбільші родовища 
ільменіту і рутилу. При цьому держава має 
найбільші запаси рутилу в Європі, а за запасами 
ільменіту поступається лише Норвегії. За 
оцінками світових експертів, Україна має десяті 
за розміром в світі поклади ільменіту (1% від 
світових запасів) і п’яті рутилу (6% від світових 
запасів)4. При цьому Україна входить в сімку 
найбільших виробників і ільменіту і рутилу в 
світі.

4  Indian Minerals Yearbook 2012 (Part – III, 
Mineral Reviews) 51-th edition, Ilmenite 
and rutile, Government of India
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Відзначимо, що потенціал, що існує, 
використовується неефективно. Значна 
кількість родовищ не розробляється 
або розробляється неефективно. На ГЗК 
використовуються застарілі технології, які 
не дають змоги максимально ефективно 
використовувати наявні ресурси. 

Так, на Іршанському ГЗК і Вільногірському 
ГМК біля 5% ільменіту йде у відвали, а на 
Іршанському ГЗК не видобувається циркон. 
Згідно інформації експертів, на «Кримському 
титані» і «Сумихімпром» через застарілі 
технології близько 30% сировини йде у відвали5. 

Багато родовищ взагалі не розробляються. 
Прикладом є вже згадуване Стремигородське 
родовище, яке через відсутність інвестицій 
з боку розробника – компанії групи Дмитра 
Фірташа -  не розробляється з 2004 року6.   

Показники роботи галузі не відповідають 
світовим тенденціям. Достатньо показовим є 
аналіз світового виробництва в період світової 
кризи і в період виходу з неї. 

В докризовий період, в 2008 році, загальне 
виробництво ільменіту в світі становило 
11 100 тисяч тон7. В 2009 році відбулося значне 
падіння, викликане кризовими явищами в 
світовій економіці. Але вже в 2010 році почалося 
невелике зростання. В 2011 році виробництво 

5 «Блеск ильменита и нищета Житомирщины», 
Виктор Конев, «Зеркало недели», 04.2013

6 «Украина имеет геологический козырь, но не использует 
его», Татьяна Иванова, «Капитал», 26 июня 2014

7 Indian Minerals Yearbook 2011 (Part – II, Mineral Reviews) 
50-th edition, Ilmenite and rutile, Government of India

ільменіту вийшло майже на докризовий 
рівень. При цьому деякі країни наростили 
виробництво і перевищили докризові 
показники. В першу чергу, це стосується Індії, 
США, Мозамбіку, Південної Африки. В той же 
час обсяги виробництва ільменіту в Україні 
залишилося незмінними8. Це відбувалося 
в тому числі через недосконалу систему 
державного управління титановою галуззю, 
яка фактично була віддана в управління групі 
компаній олігарха Д. Фірташа. Контроль з боку 
держави за діяльністю вказаної Групи був 
практично відсутній.

Олігарх Дмитро Фірташ

Ще більш показовою є ситуація на 
світовому ринку виробництва рутилу, де 
Україна має більш серйозні позиції. Криза 2009 
року вдарила по цьому ринку менше. Основне 
падіння відбулося за рахунок скорочення 
виробництва в Австралії, Сьєрра-Леоне та  

8 Indian Minerals Yearbook 2012 (Part – III, Mineral Reviews) 
51-th edition, Ilmenite and rutile, Government of India
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країнах, які не мають відчутної долі на світовому 
ринку. Натомість в 2010-2011 роках почалося  
швидке зростання виробництва рутилу, яке 
перевершило докризовий рівень. В 2010 році 
світове виробництво збільшилося на 14,3% 
у порівнянні з 2008 роком, а в 2011 – на 4% 
у порівнянні з 2010-им. Виробництво значно 
наростили Австралія та Індія. В той же час 
виробництво рутилу в Україні залишилося на 
колишньому рівні. В результаті частка України 
на світовому ринку виробництва рутилу 
зменшилася з 14% в 2008 до 12% в 2011 році 

9.    

В 2012 році тенденція була продовжена. 
Згідно даних USGS, виробництво ільменіту 
в світі збільшилося на 1,6%, в основному 
за рахунок росту в Індії та Китаї. В той же час, 
показники України залишилися незмінними, що 
призвело до зменшення частки української 
продукції на ринку з 4,9% в 2011 до 4,8% в 
2012 році. 

Аналогічна ситуація і з місцем України на 
світовому ринку виробництва рутилу. Хоча 
Україна в період з 2011 по 2012 р.р. збільшила 
виробництво рутилу на 7,1%, її частка 
скоротилася з 7,7% до 7,2%10. 

Якщо порівнювати зростання доходів  від 
експорту в період 2010-2012 р.р. серед 
основних виробників титанових руд і 
концентратів, то стає очевидною ще більш 
песимістична картина для України. Експорт з 
Австралії в грошовому вимірі за цей період зріс 
у 3,1 разів, з Китаю в 45 разів, з Індії в 2,5 рази, з 
Росії в 17191 раз, з України лише в 1,6 раз11. 

Тобто українські виробники й експортери 

9 Indian Minerals Yearbook 2012 (Part – III, Mineral Reviews) 
51-th edition, Ilmenite and rutile, Government of India и 
Indian Minerals Yearbook 2011 (Part – II, Mineral Reviews) 
50-th edition, Ilmenite and rutile, Government of India

10  TITANIUM MINERAL CONCENTRATES, U.S. Geological 
Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2013

11  http://www.factfish.com/statistic-comparison/
au-cn-ru-ua-in/titanium%20ores%20and%20
concentrates%2C%20export%20value

титанової руди й концентратів не 
використали шанс, який зуміли ефективно 
використати інші держави. (див. графіки). 
В 2013 році Україна змогла наростити 
експорт, але за загальними темпами цього 
показника не змогла в повній мірі відповідати 
загальносвітовим трендам. 

При цьому Україна входить до числа 
найбільших імпортерів титанових руд 
і концентратів. Держава знаходиться на 
четвертому місці в світі серед вищезгаданих 
імпортерів з долею в 2,6%. В період з 2010-

2011  по 2011-2012 МР Україна, за даними 
DGCI&S, Kolkata, збільшила імпорт сировини 
на 9,8%. В той самий час провідні виробники, 
які одночасно є імпортерами, знаходилися 
в іншому тренді. Так, наприклад, Австралія 
зменшила імпорт на 5,6%, а Південна Африка на 
31%. 

Якщо аналізувати окремо найбільших 
імпортерів рутилу, а Україна, нагадаємо, є 
одним з його найбільших виробників у світі, 
то ми також побачимо протилежні світовим 
тренди. Так, імпорт рутилу в державу в 
вищезазначений період виріс на 28,7% в 
об’ємі і на 118% в грошовому виразі (за даними 
DGCI  &  S, Kolkata). В той самий час найбільші 
світові виробники демонстрували протилежний, 
більш логічний в умовах, що склалися, тренд. 
Австралія зменшила імпорт рутилу на 6%, 
Південна Африка на 25%. Відзначимо, що 
окрім Австралії, Південної Африки і України 
в світі не існує значних виробників рутилу, які 
одночасно є його імпортерами. Таким чином, 
Україна йшла врозріз із трендом всіх без 
винятку провідних світових виробників-
імпортерів12. 

12 Indian Minerals Yearbook 2012 (Part – III, 
Mineral Reviews) 51-th edition, Ilmenite 
and rutile, Government of India.
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Негативні тенденції відбуваються не тільки в 
сировинній сфері, але й в секторі виробництва 
на флагманах української індустрії. Диоксид 
титану виробляють два підприємства – ЗАТ 
«Кримський титан» і ВАТ «Сумихімпром». 
Загальна потужність підприємств складає 
близько 130 тисяч тон диоксиду, з якого 
близько 70% приходиться на виробництво в 
Криму. Обидва підприємства використовують 
сіркокислотну схему виробництва і в останні 
роки використовують як вітчизняну, так і 
іноземну сировину13. 

Титанову губку для металургії випускає 
Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це 
монополіст на цьому ринку в Україні. 90% 
продукції експортується. Питання модернізації 
для підприємства э нагальним. Через знос 
основних виробничих фондів можливості 
по виробництву титанової губки впали в 2 
рази (з проектної потужності в  18,6 тис. тон 
до 10 тис. тон, а в поточному році виробництво 
впало до 0,3 тис. тон на місяць, що потенційно 
становить 4 тис. тон на рік).14 На сьогоднішній 
день проходить переорієнтація комбінату з 
виробництва титанової губки на титанові зливки. 
Зауважимо, що можливості по виробництву 
металічного титану мають також НВЦ «Титан», 
ТОВ «Антарес» і ТОВ «Фіко». Запорізький титано-
магнієвий комбінат має можливості для повного 
забезпечення виробників металічного титану 
титановою губкою. В той же час, за даними 
учасників ринку, через те, що ЗТМК повністю 
відправляє на експорт всю вироблену титанову 
губку, простоюють потужності по виробництву 
злитків в НВЦ «Титан», а також в компанії 
«Антарес».

При цьому Україна не входить до числа 
десяти держав експорт з яких диоксиду 
титану і оксиду титану разом, або окремо 
є найбільшим  (дані DGCI  &  S, Kolkata). В той 
самий час держава є одним з провідних 
світових імпортерів титанових сплавів, 
включаючи відходи і брухт. Доля України, як 
імпортера цієї продукції на світовому ринку, в 
період з 2010-2011 по 2011-2012 МР зросла з 
4,3% до 4,6%. Тоді, як наприклад, доля Росії за 
той самий період впала з 7,8% до 4,2%. 

13 В.Металиди,  Д.Гурский «Титан Украины», ГК «Укргеопроект».
14 http://himprom.rbc.ua/rus/grigoriy-osaulenko-prodav-

sumyhimprom-na-otkrytom-auktsione--03092014140100

Ще більше зростання імпорту в указаний 
період відбувся в секторі диоксиду титану, 
який в Україні виробляє два підприємства. 
Україна за цей період продемонструвала 
найвищу динаміку росту серед усіх 
найбільших імпортерів цього продукту 
в світі, збільшивши імпорт в 6,4 рази. 
Натомість інші імпортери продемонстрували 
значно скромнішу динаміку: Німеччина +15%, 
Чехія +0,6%, Великобританія +50%, навіть Китай 
продемонстрував зростання лише на 60%. При 
цьому Австралія і США продемонстрували 
падіння. Таким чином, Україна, маючи 
можливості для виробництва зуміла в 
зазначений період, всупереч світовим 
трендам і тенденціям, збільшити розходи на 
імпорт диоксиду титану в 8,8 раз за один МР, 
саме тоді, коли спостерігалося збільшення 
цін на нього15. 

Підсумовуючи вищевказані тенденції і тренди 
можна стверджувати наступне:
1. Україна має значні унікальні потенційні 

можливості для розвитку титанової 
галузі, особливо в секторі добування.

2. Наявні можливості використовуються 
вкрай неефективно. На підприємствах 
використовуються застарілі технології 
і не проводиться політика модернізації 
підприємств, в результаті чого ігноруються 
національні інтереси України. Незважаючи 
на концентрацію основної маси титанових 
активів в руках групи Дмитра Фірташа 
відсутня ефективна кооперація, направлена 
на розвиток галузі. Також відсутній 
ефективний контроль з боку держави за 
діяльністю групи Д.Фірташа в титановій 
галузі, що є неприпустимим. 

3. Останнім часом тактика поведінки України, 
як правило, спрямована проти тенденцій, 
що складаються на міжнародних ринках 
відповідної продукції,  показники 
експортно-імпортних операцій в переважній 
кількості випадків ідуть всупереч світовим 
трендам, що свідчить про неадекватність 
політики держави і виробників на ринку. 

4. Якщо становище не зміниться, Україна 
може втратити свої позиції на світових 

15 Indian Minerals Yearbook 2012 (Part – III, 
Mineral Reviews) 51-th edition, Ilmenite 
and rutile, Government of India
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ринках, і з провідного експортера 
перетворитися в споживача та імпортера 
титанової продукції та сировини. 
Зазначимо, що Росія натомість нарощує свої 
позиції на традиційних для України ринках. 
Через це можливе виникнення залежності 
України від Росії на ринку титанової продукції 
та сировини. 

5. Вищезазначені процеси можуть свідчити 
про неефективність менеджменту 
державних підприємств і відсутність 
розуміння стратегічних цілей розвитку галузі 
у багатьох підприємств, переважна кількість 
яких знаходиться під контролем групи 
Дмитра Фірташа. Наслідки цього контролю 
складно визнати позитивними для інтересів 
держави.

Особливості управління ключовими 
підприємствами титанової галузі

На сьогоднішній день переважна кількість 
підприємств титанової галузі України 
знаходиться під контролем підприємств, 
які входять до сфери впливу групи Дмитра 
Фірташа. Отримання контролю над цими 
підприємствами відбувалося в непрозорих 
умовах і супроводжувалося гучними 
скандалами і звинуваченнями в наявності 
корупційної складової. 

16

16 http://himprom.rbc.ua/rus/grigoriy-osaulenko-prodav-
sumyhimprom-na-otkrytom-auktsione--03092014140100

Адміністративне управління державною своєю титановою галуззю 
веде іноземна приватна компанія «Ostchem», що підконтрольна 
групі DF (Дмитра Фірташа). Чиновників, які дали на це добро, 
потрібно давно віддати під трибунал.
Українські держпідприємства Вільногірський ГМК, Іршанський 
ГЗК були незаконно передані в оренду олігарху Д.Фірташу, який 
був власником 49% акцій ПрАТ «Кримський титан». Передача 
ГЗК в оренду Фірташу не була обґрунтована ні економічно, ні 
технологічно. Під час оренди ВГМК і ІГЗК, а це 10 років, держава 
в особі ряду Міністерств самоусунулась від управління галуззю. 
Сумарно ці два комбінати контролюють приблизно 5% світового 
ринку титанової сировини. Враховуючи фінансовий стан України, 
комбінати можна продати за високою ціною на відкритому аукціоні 
і отримати до бюджету сумарно до 10 млрд. доларів.
Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) Д.Фірташу вдалося 
за злочинною схемою вихватити з держвласності не витративши 
ні копійки. Україна понесла величезні збитки. На ВГМК повністю 
зупинене металургійне виробництво, втрачено декілька сотень 
робочих місць. 
ВГМК і ІГЗК – стратегічні підприємства, які коштують дуже дорого, 
по 3-5 млрд. кожне. Але завдання «інвесторів» і керівництва ФДМ 
полягало в тому, щоб забрати ці комбінати за мінімальну ціну або 
взагалі безкоштовно передати до складу структур Д.Фірташа. 
Ситуація з «Сумихімпром» - перевірений спосіб «прихватизації» 
промислових об’єктів. Приклад ПАТ «Сумихімпром» і ЗТМК. Д.Фірташ 
особисто інформував ЗМІ про борги ЗТМК в сумі 800 млн. грн. Хоча 
фактично підприємство завжди працювало прибутково. Останні 2 
роки щорічний прибуток ЗТМК складав 40 млн. доларів.  
«Інвестор» Д.Фірташ за допомогою своєї управлінської структури 
OstChem спочатку краде у ЗТМК з його прибутку кошти, а потім 
«інвестує» у ЗТМК. В новому ТОВ, що було створено долі були 
розподілені наступним чином: 51% державі Україна, а 49% - 
інвестору (Д.Фірташу). Фактично інвестицій немає. Держава 
обкрадена. Необхідно повернути 100% ЗТМК у власність держави. 
ЗТМК можна продати за високу ринкову ціну, яка на відкритому 
аукціоні буде не нижчою ніж 1 млрд. доларів. 
«Кримський титан» проданий за 80 млн. доларів (мається на увазі 
контрольний пакет акцій) а це як мінімум в 10 разів нижче ринкової 
ціни. Виконавців цього потрібно притягнути до кримінальної 
відповідальності. Продати контрольний пакет цього підприємства 
можна не нижче, ніж за 800 млн. доларів. 
Результати управління «Сумихімпром» - це злочин. Державі завдано 
збитків більш ніж на 1 млрд. доларів. Доцільно відсторонення 
від посади управляючого санацією «Сумихімпром». Необхідно 
провести аудит міжнародною компанією. За результатами 
аудиту, управляючого й інших подільників потрібно притягнути до 
кримінальної відповідальності. 
«Сумихімпром» необхідно виставити на відкритий аукціон. 
Покупець забезпечить проведення модернізації підприємства і 
його ефективну роботу. При продажі «Сумихімпром» в державний 
бюджет можна залучити не менше 1 мільярда доларів16.

Григорій Осауленко, екс-заступник 
міністра промисловості України в 

1992-2002 роках:
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Підприємства сировинної бази

Вільногірський ГМК. 
Місцезнаходження: Дніпропетровська 

область. Державне підприємство, що до вересня 
2014 року контролювала група Дмитра Фірташа 
через оренду. З вересня право господарювання 
на комбінаті має ДП «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія». Виробляє ільменітовий, рутиловий 
концентрат. Експортує продукцію, а також 
може забезпечувати сировиною Запорізький 
титаномагнієвий комбінат. Влітку 2014 року 
ГМК був під загрозою знищення через дії 
попереднього орендатора.

Іршанський ГЗК. 
Місцезнаходження: Житомирська область. 

Державне підприємство, що до вересня 2014 
року контролювала група Дмитра Фірташа 
через оренду. З вересня право господарювання 
на комбінаті має ДП «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія». Виробляє ільменітовий концентрат. 
Через низький рівень модернізації не виробляє 
циркон. Забезпечує сировиною «Кримський 
титан» і «Сумихімпром». 

Контроль над підприємствами отримано 
в 2004 році шляхом отримання прав оренди 
«Кримським титаном». Рентабельність 
виробництва продукції ІГЗК і ВГМК, за 
оцінками експертів, становить 50%. По оцінкам 
українських галузевих експертів, разом ІГЗК 
і ВГМК контролюють 5% світового ринку 
титанової сировини і є четвертим найбільшим 
її виробником у світі. Оціночна вартість 
підприємств при продажу на відкритому 
аукціоні складає від $6 до 10 млрд. Потенційні 
втрати бюджету складають від $6 до $10 млрд. 
Сумарний прибуток підприємств за оцінками 
експертів складає близько $350 млн. на рік. 

Валки-Ільменіт, Міжріченський ГЗК
Місцезнаходження: Житомирська область. 

Приватні підприємства, які належать компанії 
групи Дмитра Фірташа Tolexis Trading. По суті 
є частиною Іршанського ГЗК, але із статусом 
окремої юридичної особи. Можуть виробляти 
біля 130 тисяч тон ільменітового концентрату 
за рік, що недостатньо для розвитку титанового 
дивізіону групи Д. Фірташа. 

Виробництво диоксиду титану і добрив

«Кримський Титан»
Місцезнаходження: окупована територія АРК. 

Виробляє двоокис титану і амофос. Контроль над 
підприємством групою Д.Фірташа отримано в 
2013 році шляхом купівлі 50%+1 акція за $80 млн. 
Оціночна вартість підприємства при продажі на 
відкритому аукціоні складає $1,5 млрд. Працює 
на експорт. Підприємство у добровільному 
порядку перереєстроване Д. Фірташем згідно 
російського законодавства,  переведено під 
юрисдикцію Росії, вже існують проблеми з 
виплатами заробітної плати, виробництво 
знаходиться під загрозою закриття. 

«Сумихімпром». 
Місцезнаходження: Сумська область. 

Державне підприємство, яке контролює 
Дмитро Фірташ через топ-менеджмент. 
Підприємство виробляє складні добрива і 
диоксид титану. Виробництва цих двох видів 
продукції технологічно пов’язані. Контроль над 
підприємством отримано в 2010 році через 
призначення Ігора Лазаковича генеральним 
директором (до цього протягом тривалого 
часу займав керівні посади на «Кримському 
титані», який й до продажу контрольного 
пакету акцій входив до сфери впливу Д. 
Фірташа). Підприємство штучно доведено 
до стану банкрутства.  До складу комітету 
кредиторів не включені представники 
держави, яка володіє майже 100 відсотками 
акцій ПАТ «Сумихімпром». Найбільшу частину 
боргів «Сумихімпром» сконцентрували 
підприємства, які входять до Group DF. Вони, 
використовуючи наявність великих обсягів 
специфічним чином сформованих зобов’язань 
«Сумихімпром», утворили комітет кредиторів 
підприємства, ініціювали процедуру санації 
підприємства і призначили керуючим санацією 
І.Лазаковича. План санації у встановлені 
законодавством терміни не подано. Таким 
чином, держава повністю усунута від управління 
«Сумихімпромом»,  не впливає на процес санації 
підприємства і на дії керуючого санацією, хоча 
і є власником майже 100% акцій стратегічно 
важливого підприємства. На думку експертів, 
Group DF може бути зацікавлена у придбанні 
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майнового комплексу «Сумихімпром», в тому 
числі, при його продажу в процесі ліквідації 
частинами. Зазначимо, що неподання плану 
санації підприємства-боржника в термін, 
який передбачений діючим законодавством 
України, є достатньою причиною для ліквідації 
підприємства-боржника (в даному випадку 
мається на увазі «Сумихімпром»). Такий 
сценарій не відповідає інтересам держави. 
Оціночна вартість підприємства при продажі на 
відкритому аукціоні складає щонайменше $0,5 
млрд. Потенційні втрати бюджету з врахуванням 
неефективного управління складають близько 
$1 млрд. 

На сьогоднішній день ФДМУ наполягає 
на доробці плану санації17. Втім, процес 
банкрутства «Сумихімпрома» може залишитися 
під контролем DF Group та її бенефіціарів через 
комітет кредиторів, розпорядника  майна та 
керуючого санацією. Таким чином, одним із 
пріоритетів є зміна складу комітету кредиторів 
«Сумихімпром», введення в нього представників 
держави, найбільших банків-кредиторів та 
незалежних фігур, які не будуть підконтрольні 
фінансово-промисловій групі Д. Фірташа.

Позитивним чинником є звернення ФДМУ 
до правоохоронних органів та проведення 
державного фінансового аудиту. Втім з’явилися 
додаткові факти, що свідчать про доведення 
«Сумихімпрома» до банкрутства. Таким 
чином, ключовим завданням є продовження 
роботи ГПУ та МВС по притягненню винних до 
кримінальної відповідальності.

Виробництво титанової губки, титанового 
шлаку і металічного титану

Запорізький титано-магнієвий комбінат. 
Місцезнаходження: Запорізька область. 
В 2012 році на базі майнового комплексу 
створено ТОВ, в якому група Д. Фірташа 
володіє 49% акцій. Підприємство виробляє 
титанову губку, титановий шлак і останнім 
часом переорієнтовується на виробництво 
металічного титану. Підприємство має значні 
можливості для модернізації, які поки що 
використовуються неефективно. Оціночна 

17 http://himprom.rbc.ua/rus/fond-gosimushchestva-prosit-
gpu-rassledovat-prednamerennoe-05092014123600

вартість підприємства при продажі на 
відкритому аукціоні складає $1 млрд. Потенційні 
втрати бюджету складають $1 млрд.

Групу Д. Фірташа неодноразово 
звинувачували в ігноруванні інтересів держави 
і намаганні отримати під контроль підприємства 
за допомогою корупційних прийомів і методів. 
Відзначимо, що подібні підтверджені фактами 
заяви провідних діячів титанової індустрії, 
державних посадовців і громадських діячів 
неодноразово звучали як до Революції Гідності, 
так і після неї. 

Однак, поки що держава не вдалася до 
повномасштабних ефективних кроків щодо 
захисту національних інтересів в титановій 
галузі. Виключенням є тільки усунення групи 
Д.Фірташа від використання Іршанського ГЗК 
і Вільногірського ГМК в вересні 2014 року. На 
сьогоднішній день право господарювання 
на комбінаті має ДП «Об’єднана гірничо-
хімічна компанія». Постановою Уряду №406 
розпочата процедура передачі майнових 
комплексів підприємств до державного 
управління. Планується розширення кар’єрів 
для збільшення рівня видобутку корисних 
копалин та розробка найбільш ефективних 
механізмів розвитку підприємств. Однак, поки 
що говорити про повномасштабне отримання 
під контроль державою цих підприємств 
і їх ефективне використання на користь 
національних інтересів зарано, враховуючи 
можливий спротив групи Д.Фірташа.  
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Звинувачення щодо роботи ключових 
підприємств титанової галузі можна поділити 
на декілька груп: нанесення шкоди державним 
підприємствам; заниження виплат до 
державного бюджету при отриманні контролю 
над підприємствами галузі; використання 
офшорних схем на державних підприємствах, 
або підприємствах з участю держави. 

Нанесення шкоди державним 
підприємствам. Згідно з інформацією 
профспілок Вільногірського державного 
гірничо-металургійного комбінату після 
прийняття рішення про повернення комбінату 
під державне управління орендатором були 
прийняті цілий ряд заходів, які наносять шкоду 
цьому підприємству. Так станом на липень 2014 
року була призупинена робота гірничорудного 
виробництва, зупинені розкривні роботи. В 
свою чергу це ставить під загрозу майбутню 
роботу даного підприємства. З липня була 
повністю призупинена закупівля запасних 
частин, обладнання і технічного обслуговування 
гірничої техніки і механізмів. З комбінату активно 
виводиться технічне обладнання і механізми, 
було зупинене металургійне виробництво. 
В минулому році була зупинена робота ТЕЦ, 
а частина його обладнання демонтована і 
розкомплектована. На підприємстві скорочено 
декілька сотень робочих місць. 

На сьогоднішній день у спеціалістів галузі 
також є всі підстави вважати за потрібне провести 
досконалий незалежний аудит на Іршанському 
ГЗК для того, щоб встановити можливі збитки 
від оренди даного підприємства. 

За останній рік менеджмент державного 
підприємства «Сумихімпром», яке фактично 
входить до групи Д. Фірташа, неодноразово 
допускав зупинку виробництва підприємства. 
Менеджмент підприємства пояснював 
зупинку кон’юнктурою на зовнішніх ринках. 
Однак, в деяких випадках можна говорити 
про інші причини. Так, наприклад, весною 
2014 року завод простоював через недостачу 
сировини для виробництва добрив. При 

18 http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/titan_ili_titanik_ukrainy.html

цьому, зупинялося і виробництво двоокису 
титану, які технологічно пов’язані між собою. 
Зауважимо, що зупинка заводу відбувалася 
в період підвищеного попиту на продукцію 
у виробників лаків і фарб. Це в свою чергу 
створило умови для вигіднішої роботи на ринку 
для «Кримського титану», що знаходиться під 
контролем Д. Фірташа, який підвищив ціну на 
аналогічну продукцію на 15%. Подібний маневр 
на ринку, за оцінками експертів, дав можливість 
групі Фірташа збільшити прибуток, однак наніс 
шкоду державному підприємству. В умовах 
коли вже через короткий термін «Кримський 
титан» змінив реєстрацію  згідно законодавства 
Російської Федерації подібна внутрішньо 
корпоративна тактика на ринку нанесла шкоду 
державному бюджету України.

Українські ЗМІ неодноразово повідомляли 
про сумнівні з точки зору комерційної 
доцільності контракти «Сумихімпром», які мали 
всі ознаки вимивання коштів. Так, в 2011 році 
повідомлялося про закупівлю у «Кримського 
титану» і Вільногірського ГМК ільменітового 
концентрату за суттєво більшою ніж ринкова 
ціною. Цього ж року повідомлялося про 
аналогічну за змістом оборудку із придбанням 
брухту чорних металів. В 2012 році 
повідомлялося про закупівлю пропіленових 
мішків за ціною в 2 рази вищою ніж ринкова19. 

Подібні непоодинокі випадки можуть свідчити 
не тільки про недолугість менеджменту і 
намагання «вимити» кошти, але й про намагання 
створити всі умови для банкрутства потенційно 
прибуткового підприємства. 

Неефективне управління, що призвело до 
втрат бюджету і доведення до банкрутства. 
На сьогоднішній день, державні підприємства  
або підприємства, які мають значну частку у 
власності держави, титанової галузі України, 
які знаходяться під контролем групи Дмитра 
Фірташа, демонструють негативні тенденції 
господарювання. 

Так, на Іршанському ГЗК в 90-х вироблялося 
біля 450 тисяч тон ільменітового концентрату. 
В 2013 році показник виробництва 
ільменітового концентрату становив 308 
тисяч тон. Це найнижчий показник за 

19 http://economics.unian.net/industry/955309-gosudarstvo-
doljno-vosstanovit-kontrol-nad-sumyihimpromom-
obschestvennaya-rabochaya-gruppa.html
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останні 10 років, з тих пір як ГЗК було віддано 
в оренду «Кримському титану». Загалом 
зменшення виробництва від показників, на які 
міг розраховувати комбінат, відштовхуючись 
від показників виробництва кінця ХХ століття, 
складає 32%. Зниження в порівнянні з 2003 
роком склало 5%, незважаючи на протилежні 
тенденції серед основних конкурентів на 
світовому ринку. В той же час, використовуючи 
спільні з державним підприємством ресурси, 
біля міста Іршанськ були розвинуті приватні ГЗК, 
які повністю належать групі Дмитра Фірташа. 

Крім того, з’ясовано, що протягом 2012-
2013 р.р. ПАТ «Сумихімпром» було придбано 
двоокис титану в Tolexis Enterprises AG на суму 
більше 52 млн.євро, а також двоокис титану, 
добрива «Суперагро» NPK і NPK з різним 
співвідношенням споживних речовин в ТОВ 
«Сінтез Ресурс» на загальну суму більше 375 

млн грн20. Таким чином підприємство придбало 
продукцію, подібну до тієї, що виробляється 
ним самим. Такі дії є побіжним свідченням 
порушень ведення господарської діяльності та 
відмивання коштів. 

Крім того, ФДМУ з посиланням на результати 
державного фінансового аудиту, заявляє 
про факти реалізації готової продукції нижче 
собівартості, що може свідчити про навмисне 
збільшення заборгованості керівництвом ПАТ 
«Сумихімпром».

Павло Різаненко, заступник голови Спеціальної 
контрольної комісії Верховної Ради України з 
питань приватизації, народний депутат Укра-
їни:

Видобуток ільменіту на двох підприємствах ведеться відкритим 
способом, відповідно, затрати по видобутку мінімальні. При цьому 
бізнесмен жодного разу не розповів про те, який об’єм інвестицій 
він вклав в ці підприємства. Вигода Фонду держмайна від здачі  
в оренду двох комбінатів досить скромна. Орендна плата, яку 
Фірташ платить за використання гірничодобувними комплексами, 
складає зараз всього $9 млн. на рік. А реальний чистий прибуток 
від діяльності, збагаченню і реалізації продукції на базі вказаних 
майнових комплексів відповідно об’ємам виробництва і цінам 2012 
року складає не менше 1,2 млрд. грн.21

21

На підприємстві «Сумихімпром» відбувається 
процес контрольованого з боку Group DF 
банкрутства, а держава фактично відсторонена 
від керівництвом підприємством. З моменту 
призначення топ-менеджером даного 
підприємства І. Лазаковича підприємство не 
зуміло вийти із кризової ситуації. 

 Керівник санації ПАТ «Сумихімпром» 
Ігор Лазакович та олігарх Дмитро 

Фірташ

План санації «Сумихімпром» не був 
наданий в передбачений законом термін. 
При цьому план санації, нещодавно наданий 

20 http://himprom.rbc.ua/rus/fond-gosimushchestva-prosit-
gpu-rassledovat-prednamerennoe-05092014123600

21 http://korrespondent.net/business/3373094-
korrespondent-tytanycheskye-usylyia-fyrtasha

Валерій Мазур, академік НАНУ, 
професор, екс-міністр промисловості 

України, заслужений діяч науки і 
техніки України

Десять років тому, до передачі Вільногірського і Іршанського 
комбінатів в оренду бізнес-патріотам (а фактично – для 
грабунку), на ВГМК виробляли щорічно приблизно 240 тисяч 
тон ільменітового, 70 тисяч тон рутилового і 40 тисяч тон 
цирконового концентрату. На Іршанському ГЗК виробляли 
близько 450 тисяч тон ільменітового концентрату. Під 
«мудрим» керівництвом орендарів виробництво на комбінатах 
знизилося через хижацьку експлуатацію родовищ. В 2011 році 
на ВГМК виробили приблизно 160 тисяч тон ільменітового 
концентрату, біля 50 тисяч тон рутилового і 29-30 тисяч тон 
цирконієвого. Наскільки комбінати зменшили перерахування в 
бюджет, коментувати не будемо. Це краще знає держподаткова 
інспекція. Сьогодні ІГЗК виробляє до 300 тисяч тон ільменітового 
концентрату в рік, в колишні часи – 450 тисяч тон. 
Тим не менше прибутковість комбінатів величезна, оскільки 
ринкові ціни продажу ільменітового, цирконієвого, рутилового 
концентратів постійно ростуть. Вільногірський ГМК відпускає цю 
продукцію наближеним фірмам і підприємствам дешевше, майже 
по собівартості. А ті вже перепродають, як має бути, по цінам 
ринку. За експертними оцінками, фактичний прибуток, який 
генерує ВГМК, складає біля $200 млн. на рік. Іршанський дає трохи 
менше. На розвиток комбінатів прибуток, який отримувався, не 
направлявся, про що свідчить падіння прибутку на комбінатах18.
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керівником санації І.Лазаковичем до Фонду 
державного майна, був відхилений через 
те, що згаданий план не був узгоджений із 
представниками кредиторів у порядку, що 
передбачений діючим законодавством, мав 
здебільшого декларативний характер та 
передбачав відновлення платоспроможності 
ПАТ «Сумихімпром» протягом 17-ти років (що 
є відверто неприйнятним для держави). Це в 
свою чергу не лише не дає змогу скоротити 
кредиторську заборгованість, а й створює 
передумови для ліквідації підприємства та 
переходу під контроль Group DF цілісного 
майнового комплексу «Сумихімпром». 

На початок 2009 року борги підприємства 
складали 1,2 млрд. гривень, тоді як в 2014 
вони вже становили 1,4 млрд. гривень. 
Звертаємо увагу, що найбільша частина боргів 
сконцентрована підприємствами, які входять 
до сфери впливу Дмитра Фірташа. А саме: 
банк «Надра», ТОВ «Синтез Ресурс», Ostchem 
International, ПрАТ «Кримський Титан», ТОВ 
«КУА «Промислові інвестиції». Саме ці компанії 
утворили комітет кредиторів підприємства, 
ініціювали процедуру санації підприємства і 
призначили її керуючим нинішнє керівництво. 

При цьому порушення в суді справи про 
банкрутство було ініційовано компанією, яка 
придбала права вимоги до «Сумихімпром». 
Мова йде про ТОВ «Компанія з управління 
активами «Промислові інвестиції», яка спочатку 
придбала права вимоги у банку «Форум», 
а згодом протягом двох місяців придбало 
борги ще у чотирьох кредиторів в результаті 
чого загальна сума вимог до  «Сумихімпром» 
склала майже 126 млн. грн. Зауважимо, що ця 
компанія, за повідомленнями ЗМІ знаходиться 
під контролем партнера групи Д. Фірташа І. 
Фурсіна. 

Ні керівництво комбінатом, ні державні 
посадовці, в першу чергу керівники Фонду 
держмайна України (протягом 2010-2014 
років), не вжили жодних заходів, які могли б 
захистити державні інтереси і не допустити 
банкрутства підприємства, при тому, що це 
банкрутство має серйозні ознаки фіктивності. 
При цьому, особливо показовою була позиція 
представників ДП «Газ України» на зборах 
кредиторів, які відстоювали інтереси групи Д. 
Фірташа і дозволили сформувати склад комітету 

кредиторів в інтересах цієї ФПГ.  
Затягування процесу створення та 

погодження плану санації підприємства може 
мати на меті запуск початку ліквідаційної 
процедури щодо підприємства з можливої 
передачею виробничих потужностей на користь 
Group DF. Саме такий варіант розвитку подій 
передбачений українським законодавством. Це 
означає, що виробництво «Сумихімпром» може 
бути зупинене і розпочнеться продаж його 
майна до повного погашення заборгованості. 
На практиці це буде означати роздроблення 
підприємства на частини, передачу за 
неринковими цінами його потужностей Group 
DF і позбавлення держави цінного активу. В 
результаті Україна, як держава, може втратити 
єдине виробництво диоксиду титану, яке 
знаходиться не на окупованій території.   

В ситуації, що склалася подібний сценарій буде 
грати в першу чергу на руку Росії, яка фактично 
отримала під свій контроль «Кримський титан», 
а її ФПГ мають плани по розвитку виробництва 
двоокису титану. Крім того,  шляхом ліквідації 
«Сумихімпром» буде досягнута ціль по усуненню 
конкурента з ринка виробництва і збуту добрив 
на території України. Зазначимо, що зараз 
Україна намагається захистити свій ринок від 
російських і білоруських добрив, що в умовах 
агресії є логічним кроком не тільки з точки 
зору захисту національного виробника, але й з 
геоекономічних міркувань. Тож дії менеджменту 
і кредиторів підприємства на сьогоднішній день 
наносять відчутну шкоду державним інтересам.

Заниження виплат до державного 
бюджету при отриманні контролю над 
підприємствами галузі. В 2004 році два 
найбільших виробників сировини для 
титанової галузі в Україні – Іршанський ГЗК і 
Вільногірський ГМК – були передані в оренду 
ЗАТ «Кримський титан». Після завершення в 
2008 році договору оренди ЗАТ «Кримський 
титан» не повернув комбінати до державного 
управління, а згодом через схему за участі 
судів і державних посадовців отримав 
можливість використовувати сировинну базу 
даних підприємств.  В 2012 році, в результаті 
підвищення в два рази виплат за оренду 
Іршанського ГЗК і Вільногірського ГЗК, сума 
надходжень складала 152 мільйони гривень 
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з врахуванням виплати боргу на суму 69,44 
млн. гривень. За оренду Іршанського ГЗК 
група Фірташа заплатила 27,77 млн. гривень, 
а за оренду Вільногірського ГМК 54,69 млн. 
грн. Загальна сума сплачена за оренду без 
врахувань погашення заборгованості складала 
82,46 млн. грн., тобто біля $10 мільйонів. За 
оцінками експертів, щорічний прибуток цих 
двох підприємств складає близько $350 млн. 
Тобто орендна плата державі складає близько 
3% від отриманого прибутку, що очевидно є 
значно заниженим показником22. 

Зазначимо, що в ході отримання контролю 
над підприємствами галузі, група Д. Фірташа, 
згідно повідомлень ЗМІ неодноразово 
використовувала схему заниження  оцінки 
ринкової вартості державних підприємств 
і використовувала подібну оцінку в своїх 
інтересах, які суперечили державним. На 
думку академіка НАНУ, професора, екс-міністра 
промисловості України, заслуженого діяча 
науки і техніки України В. Мазура «збиток, який 
наноситься Україні фактично безкоштовним 
вилученням у держави цілої галузі – титанової 
промисловості, можна порівняти з втратами від 
кабальних газових контрактів з Росією. Присікти 
намагання вивести з держвласності   ЗТМК для 
влади не складає труднощів»23.

Використання офшорних схем 
на державних підприємствах, або 
підприємствах з участю держави. 
Кіпрська офшорна юрисдикція є ключовим 
зарубіжним партнером державного комбінату 
«Сумихімпром». Це стосується, як імпортних, 
так і експортних операцій. Зазвичай подібні 
схеми використовують для ухилення від сплати 
податків. Нагадаємо, що в даному конкретному 
випадку мова йде про державне підприємство, 
яке має велику заборгованість (чимала частина 
якої, вірогідно, сформована штучно), при цьому 
декларується його збитковість. Тож вимивання 
коштів із підприємства в таких умовах має мало 
спільного з ефективним менеджментом на 
державному підприємстві. 

Зазначимо, що наприкінці 2012 року групу 
Д. Фірташа звинувачували в  використанні 

22 http://economics.unian.net/stockmarket/749347-ot-
arendyi-irshanskogo-goka-i-volnogorskogo-gmk-po-
itogam-2012-g-postupilo-152-mln-grn.html

23  http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/titan_ili_titanik_ukrainy.html  

схеми по закупівлі природнього газу через  
кіпрську офшорну компанію OstChem Holding 
Limited для потреб пулу підприємств хімічної 
промисловості, який знаходиться під його 
контролем, в тому числі і для «Сумихімпром», 
яка допомагала сформувати точку прибутку 
пов’язаних компаній не в Україні, а поза її 
межами. 

Вказувалося, що оптимізація могла 
здійснюватися за рахунок різниці між цінами 
закупівлі блакитного палива кіпрським 
трейдером і його продажу українським 
підприємствам, що призвело до втрат для 
державного бюджету України на суму 154,1 млн. 
грн., з врахуванням завищення ціни на імпорт 
газу на 20%.  

Вказувалося, що одночасно експорт продукції 
хімічного пулу підприємств Д. Фірташа, в 
тому числі і диоксиду титана, через країни з 
пільговим режимом оподаткування склав 4,23 
млрд. грн. Відповідно у випадку заниження ціни 
експорту на 20%, недоплата в бюджет податку 
на прибуток складала 200 млн. грн.24 

В 2013 році через  OstChem Holding Ltd 
(Кіпр) та Ostchem Gas Trading (Швейцарія) 
постачання російського газу в Україну було 
збільшено на 61,5%. При цьому поставки 
через подібні схеми здійснювалися на два 
підприємства титанової галузі: «Сумихімпром» 
і «Запорізький титаномагнієвий комбінат». 
Обидва підприємства мають державну частку 
(зокрема, в «Сумихімпром» державна частка 
складає майже 100%) і обидва на сьогоднішній 
день повністю контролюються групою Д. 
Фірташа.

Російські загрози для титанової галузі 
України

Зміна реєстрації «Кримського титану», яку Д. 
Фірташ провів добровільно, та перехід його під 
юрисдикцію Російської Федерації свідчить про 
те, що комбінат може змінити свого власника. Так, 
керуючий директор Group DF Б. Краснянський 
в своєму інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» 
заявляв, що група розглядає всі варіанти дій, в 
тому числі продажу «Кримського титану». Такий 
сценарій виглядає цілком логічно та економічно 
обґрунтовано з огляду на те, що доля двоокису 

24 http://zn.ua/ECONOMICS/firtash_pokupaet_gaz_u_sobstvennogo_
ofshora,_chtoby_ne_platit_milionnye_nalogi.html
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титану «Кримського титану» на російському 
ринку становить біля 30%.

Ймовірність продажу активу російським 
інвесторам підвищується з огляду на те, що 
підприємство випускає не тільки титанову 
продукцію, але й займається експортом руди 
російському холдингу «ВСМВО-Авісма». Цей 
холдинг контролюється командою генерал-
полковника Сергія Чемезова – генерального 
директора Державної корпорації «Ростех» 
(«Російські технології»), члена вищої ради 
партії «Єдина Росія». У 1983-1988 роках 
С.Чемезов працював в НДР по лінії КДБ у галузі 
військової промисловості, де зблизився з 
Володимиром Путіним. На сьогоднішній день 
Чемезов є головою ради директорів не тільки   
«ВСМВО-Авісма», але й ВАТ «КАМАЗ» та ВАТ 
«Рособоронекспорт». Можна стверджувати, 
що С. Чемезов є одним з кураторів російського 
оборонного комплексу. 

«ВСМВО-Авісма» є найбільшим виробником 
титану у світі. 70,42% відсотків акцій компанії 
контролює державна корпорація «Ростех», 
що спеціалізується на управлінні активами 
оборонної промисловості та важкого 
машинобудування. Разом з «ВСМВО- Авісма» в 
«Ростех» входить холдинг «Вертольоти Росії».

Раніше компанія «ВСМВО- Авісма» вже 
цікавилася приватизацією українських 
підприємств титанової галузі. Про це в інтерв’ю 
заявляв її генеральний директор Михайло 
Воєводін. Особливий інтерес для російського 
підприємства представляє Запорізький 
титано-магнієвий комбінат, що займається 
виробництвом титанової губки. Саме вона 
є полуфабрикатом для випуску кінцевої 
титанової продукції. У річному звіті ВСМВО-
Авісма» Запорізький титано-магнієвий комбінат 
визначається як головний конкурент російської 
компанії.

Валерій Мазур, академік НАНУ, 
професор, екс-міністр промисловості 

України, заслужений діяч науки і 
техніки України:

Потужність Запорізького титано-магнієвого комбінату – близько 
12 тисяч тон губчатого титану в рік. Фактично виробляє менше 
– 8-10 тисяч тон. В залежності від сорту вартість кілограму 
губки коливається в межах – 8-13 дол., в середньому – 10 
доларів. Собівартість виробництва – біля 7 доларів за кілограм. 
Рентабельність виробництва – майже 30%. Обсяг реалізації – біля 
$120 млн. на рік, а річний прибуток – в межах 35-40 млн. доларів. 
Розрахунки доходним методом демонструють, що ринкова 
вартість ЗТМК складає 500 – 600 млн. доларів. Таку суму може 
отримати бюджет України при продажу цього комбінату. 
Найбільшу зацікавленість купити цей актив при його продажу 
на відкритому аукціоні, вірогідніше за все, проявлять російські 
компанії, які спеціалізуються на виплавці титану, виробництва 
з нього прокату і продукції машинобудування. В Україні подібного 
виробництва нема. А росіянам власної титанової губки не 
вистачає.25

25

20 жовтня 2010 року аналітична група Da 
Vinci AG під час презентації Ukrainian Economic 
Trends Forecast зазначала, що після концентрації 
українських хімічних активів власником Group 
DF Д. Фірташем ймовірним є подальший їх 
продаж російському інвестору26. За оцінками 
Da Vinci AG у випадку концентрації в одних 
руках максимальної кількості підприємств 
хімічної промисловості України, з урахуванням 
близькості власника Group DF до груп впливу у 
вищих ешелонах російської влади, вірогідність 
їх перепродажу російським інвесторам на 
той період становила понад 60%. За оцінками 
аналітиків, для реалізації схеми Group DF 
очікувала на приватизацію 99% акцій ВАТ 
«Одеський припортовий завод». Втім, події 
лютого 2014 року зірвали плани концентрації 
хімічних активів у Group DF.

Таким чином, не можна виключати, що плани 
групи Дмитра Фірташа щодо концентрації 
активів титанового комплексу України також 
передбачали та передбачають зараз їх 

25 http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/titan_ili_titanik_ukrainy.html
26  http://economics.unian.net/stockmarket/415224-ekspert-schitaet-

veroyatnoy-prodaju-firtashem-himicheskih-aktivov-rossiyanam.html
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подальший продаж російським інвесторам. 
Дмитро Фірташ раніше особисто заявляв, що 
концентрує титанові активи з метою подальшого 
продажу. «Хочу вивести концерн на біржу та 
продати» - говорив він27.

Павло Різаненко, заступник голови 
Спеціальної контрольної комісії 
Верховної Ради України з питань 
приватизації, народний депутат 

України:

Фірташ разом з ФДМ розробив вельми цікавий варіант 
приватизації, яку планувалося провести в 2014 році, який, 
між тим, мав мало спільного з відкритим приватизаційним 
конкурсом. Мова йде скоріше про запрограмоване переоформлення 
частки державних пакетів акцій Іршанського ГЗК і Вільногірського 
ГМК28. 

28

У березні 2012 року старший аналітик ІГ 
«Арт-капітал» Дмитро Ленда підкреслював, що 
у будь-якому сценарії консолідації титанових 
активів, Group DF стала б лише тимчасовим 
їх власником. За його прогнозами, після 
оптимізації технологічних процесів, створення 
вертикально-інтегрованого холдингу, титанові 
активи у консолідованому вигляді будуть 
продані російським інвесторам29. Аналогічної 
точки зору дотримувався керуючий партнер 
АК Kreston GCG Сергій Атамась. На його думку, 
у випадку формування титанового холдингу 
Group DF стане лише формальним власником, в 
той час, як реальним господарем будуть росіяни. 
При цьому, він зазначив, що в подальшому 
«процес перекачки українських привабливих 
активів через Group DF в руки росіян буде 
тільки набирати обертів»30.

27  http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2011/07/11/244661
28 http://korrespondent.net/business/3373094-

korrespondent-tytanycheskye-usylyia-fyrtasha
29  http://kreston-gcg.com/ru/press/publications/titanium_firtash.html
30 http://kreston-gcg.com/ru/press/publications/titanium_firtash.html

Тарас Березовець, політолог:

Контроль структур бізнесмена Д. Фірташа, котрий знаходиться 
під арештом в Австрії, над підприємствами хімічної, титанової та 
енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної 
економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, 
яка веде з Україною відкриту війну. Ризики полягають у тому, що 
ця група контролюється Кремлем. Господар цього всього бізнесу не 
Фірташ, він працює в якості дорогого менеджера. Реальний бізнес 
усього цього російські джерела - це Семен Могилевич і російський 
президент Володимир Путін. Всі дії Фірташа орієнтовані на захист 
інтересів агресивно налаштованого президента сусідньої держави. 
Монопольний контроль Фірташа над хімічною, титановою й 
енергетичною галуззю, де працюють тисячі людей, за указом Росії 
може принести шкоду українській економіці. Ризик у тому, що якщо 
вони захочуть економічну війну, вони зможуть це все зупинити, піти 
на свідомі збитки, але при цьому ускладнити соціальну ситуацію, 
вигнавши тисячі робочих на вулиці. Фірташ залишається головою 
Федерації роботодавців України, і таким чином він продовжує 
контролювати не тільки підприємства, але й робітників. Потрібно 
провести розслідування приватизації українських підприємств 
структурами Фірташа і, в разі виявлення порушень, повернути їх 
у державну власність, після чого продати на відкритих аукціонах. 
У разі виявлення порушення закону, ці підприємства повинні бути 
повернені в державну власність, а потім реприватизовані. Їх треба 
продати в приватні руки, але на чесних аукціонах. Фонд державного 
майна повинен виписувати умови аукціону таким чином, щоб 
підприємства, які підлягають приватизації, не були продані під 
конкретну людину. Такі аукціони практикував Фірташ і Ахметов. 
Коли було двоє учасників - один Ахметов, а другий - теж Ахметов, 
але підставний. І вони між собою встановлювали свою ціну і 
купували підприємства з мінімальною вартістю31.

31

За словами експерта Інституту енергетичних 
досліджень Юрія Корольчука, створення 
Д.Фірташем титанового холдингу спрямовано 
саме на подальший його продаж. За його 
оцінками, найбільш ймовірними покупцями 
є російська компанія «Ренова» (Віктор 
Вексельберг) та державна російська корпорація 
«ВСМВО-Авісма». Як відомо, В.Вексельберг є 
близьким партнером «Газпрому». У квітні 2013 
року інтерес до активу «Сумихімпром» проявляв 
також російський «Сибур холдінг» Леоніда 
Міхельсона, якого розглядали в якості найбільш 
ймовірного покупця хімічних активів Group 

31 http://economics.unian.ua/other/957055-kontrol-struktur-firtasha-
nad-vajlivimi-galuzyami-nese-riziki-dlya-ekonomiki-ekspert.html
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DF32. Втім, за нашими оцінками, зацікавленість 
«Сибур холдінга» у підприємстві «Сумихімпром» 
не стосується титанової галузі, а розглядалося 
лише в контексті хімічної продукції.

Також у 2012 році на участь у приватизації 
ЗТМК претендувала компанія Luxembourg 
Company of Metals & Alloys S.A. (LCMA, 
Люксембург), що заснована у 1997 році 
Ігорем Туркіним та є власником російського 
виробника злитків титану та його сплавів 
ТОВ Ступінська титанова компанія, що також 
задіяна в схемі забезпечення російського ОПК, 
як постачальник для ФДУП НДІ НВО «Луч», що 
займається виготовленням виробів для ядерної 
промисловості.

Події, що розгорнулися в країні, після 
Майдану, а саме вторгнення російських військ та 
допомога з боку Росії злочинним угрупуванням 
на Сході України, зробили неможливою участь 
російських компаній у процесі приватизації 
українських активів. 

Один з вірогідних сценаріїв також 
передбачав отримання контролю над активами 
титанової галузі через сепаратизм в регіонах 
розташування сировинних баз та підприємств. 
Так, спроби дестабілізації ситуації в Запорізькій 
і Дніпропетровській областях дозволили б 
реалізувати сценарій «Кримського титану», що 
передбачає перехід під російську юрисдикцію 
з усіма відповідними наслідками щодо 
підпорядкування, юрисдикції, сплати податків 
та зміни власника державних активів.

В червні 2014 року Дмитро Фірташ вже 
підготував базу для обґрунтування подальшого 
продажу активів російському капіталу. Так, 
за його словами, «українським бізнесменам, 
які працюють в Криму, необхідно зберегти 
ринки збуту в Україні, Європейському Союзі, 
США для того, щоб їх не змусили продати їх 
бізнес росіянам»33. Таким чином, в контексті 
введених санкцій щодо кримських підприємств 
з боку Європейського Союзу та США, заява 
Дмитра Фірташа виглядає, як попередження 
про подальші дії з намаганням представити 
майбутню угоду, як вимушений крок під тиском 
форс-мажорних обставин.

За нашими оцінками, на сьогоднішній день 
зацікавленість російського капіталу у титановій 

32 http://tyzhden.ua/News/77209
33 http://investigator.org.ua/news/130675/

галузі України суттєво змінилася у порівняні з 
2011-2012 роками. Так, знижується вірогідність 
того, що консолідовані титанові активи на 
території України можуть бути придбані 
одним російським інвестором. У той же час 
підвищується ймовірність того, що наприкінці 
схеми окремі вітчизняні підприємства можуть 
опинитися у власності різних російських 
компаній з їх перепрофілюванням або зміною 
пріоритетних напрямків роботи. 

Так, в Російській Федерації немає власних 
виробників титанових білил34, втім достатньо 
розвинуто їх використання в лакофарбовій 
промисловості. Таким чином, РФ зацікавлена в 
отриманні контролю над «Кримським титаном». 
В той же час Москва вочевидь зацікавлена 
у припиненні діяльності підприємства 
«Сумихімпром». Фактично воно є прямим 
конкурентом «Кримського титану», який є 
більш привабливим в структурі титанових 
активів Російської Федерації. Закриття частини 
титанових підприємств України дозволить 
Москві знизити вартість сировинних активів 
та отримати контроль над ними в умовах 
відсутності конкуренції та попиту з боку 
українських підприємств. 

Окремо традиційним об’єктом зацікавлення 
Росії в Україні є доступ до родовищ сировини 
для титанової галузі. Російські галузеві експерти 
зазначають, що в країнах СНД  лідируюче місце 
за розвіданими запасами титанових руд займає 
РФ (58,5%)  і Україна (40,2%)35. Однак в Росії в 
основному знаходяться неосвоєні родовища, 
титановий концентрат на яких не виробляється. 
В той же час Україна має більшу частку освоєних 
родовищ. Таким чином, російські компанії 
вже декілька років активно цікавляться 
можливостями повномасштабного приходу на 
цей ринок. 

За нашими оцінками існує два сценарії 
приходу російських інвесторів в титанову 
галузь України:

Сценарій 1. Продаж активів окремими 
пулами. Цей сценарій передбачає концентрацію 
титанових активів в руках одної фінансово-
промислової групи з приватизацією 

34  http://neftegaz.ru/news/view/127057
35 http://www.mining-media.ru/ru/article/ekonomic/559-

perspektivy-osvoeniya-titanovogo-syrya-v-rossii
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Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК, 
ВАТ «Сумихімпром», та викупом державної 
долі ТОВ ЗТМК. Після проведення Group DF 
реструктуризації підприємств, оптимізації схем 
роботи, вона формує групи за видами продукції, 
що виготовляється та виставляє ці групи на 
продаж. Такий підхід дозволить продати активи 
більш широкому пулу покупців, орієнтуючись 
на їхню спеціалізацію. При такому сценарії 
ключовим пулом буде ЗТМК із Іршанським ГЗК 
та Вільногірським ГМК. В такому форматі він є 
найбільш привабливим для «ВСМВО-Авісма», 
що отримає повний доступ до сировинної 
бази та додаткові потужності для продукції 
металічного титану. Це дозволить російській 
компанії  забезпечити зростаючий попит. У тому 
числі з боку аерокосмічного сектору і ВПК. 

Сценарій 2. Продаж єдиним пулом. Цей 
сценарій може бути найбільш економічно 
обґрунтованим для Group DF з точки зору 
вартості активів. Втім, продаж титанових 
активів єдиним пулом значно підвищує ціну, що 
відповідно звужує коло вірогідних покупців. Це 
особливо важливо, беручи до уваги, що з огляду 
на географічне розташування «Кримського 
титану» та його юрисдикцію, мова може йти про 
участь виключно російського капіталу. 

Майже єдиним вірогідним покупцем такого 
пулу титанових активів може стати «ВСМВО-
Авісма». Втім, за нашими оцінками, ця компанія 
зацікавлена в отриманні сировинної базі 
(Іршанський та Вільногорський ГМК), а також 
ЗМТК та в меншому ступені «Кримському 
титані». Крім того, орієнтовна вартість єдиного 
пулу активів буде набагато більшою за $1 млрд., 
а значить ускладнить операційну діяльність 
компанії та підвищить обсяги її заборгованості, 
що за відкритими даними на 2012 рік становила 
24,4 млрд. руб . Крім того, такі витрати можуть 
повернути проблему ліквідності компанії, що 
спостерігалася в 2011 році. 

Таким чином, продаж активів єдиним 
пулом виглядає менш вірогідним з точки зору 
практичної реалізації, а це значить, що в нинішніх 
умовах титановий комплекс України у випадку 
концентрації його виробничих та сировинних 
потужностей у компаній, що наближені до 
Д.Фірташа, може бути розбитий на частини із 
виділенням найбільш привабливих сировинно-
виробничих активів, що будуть продані 

російському монополісту. Інші підприємства 
будуть переорієнтовані на випуск хімічної або 
лакофарбної продукції або зупинені / закриті як 
конкуруючі потужності.

В той же час, не слід виключати можливості 
альтернативного розвитку подій – зокрема, 
продажу активів титанової галузі іноземним 
інвесторам. При цьому, слід зазначити, що  
участь іноземних компаній у купівлі об‘єктів 
титанової галузі можлива лише за умови 
включення в лот сировинної бази. 

Здатною купити українські підприємства 
за справедливою вартістю є гірничорудна 
транснаціональна австралійсько-британська 
корпорація Rio Tinto ((RIO:London), яка минулого 
року отримала значний чистий прибуток у 
розмірі 1,079 млрд. доларів. Консолідований 
прибуток Rio Tinto зріс до 51,17 млрд. доларів, 
EBITDA збільшилася на 6,9% - до 20,95 млрд. 
доларів. Rio Tinto працює у 20 країнах, 
видобуваючи залізну руду, мідь, вугілля, уран, 
алюміній, алмази й золото, а також виробляючи 
діоксид титану. Стримуючим фактором для 
таких інвесторів як Rio Tinto може бути лише 
політична ситуація в Україні та тривалий перебіг 
антитерористичної операції.

За тих же умов інвестиційний пул може 
бути розширений за рахунок китайських 
корпорацій, які можуть прийти в Україну або в 
альянсі з європейськими чи американськими 
інвесторами, або за підтримки державних 
інвестиційних інституцій КНР. Зокрема, мова 
йде про найбільшого в Китаї виробника титану 
BaoTi, який видобуває сировину на одній 
з трьох «титанових зон» КНР - Баоджи - та 
покриває більше 15% світового виробництва 
титану. Подібна стратегія китайських інвесторів 
на світовому ринку мінеральної сировини 
спостерігається на африканському континенті. 
Зацікавленість Пекіну в активах титанової галузі 
виглядає логічною з точки зору активного 
розвитку машинобудування в КНР, а також для 
потреб оборонно-промислового комплексу.

Але, насамперед, Україна повинна 
домогтися повного повернення під свій 
контроль усіх підприємств титанової галузі: 
«Сумихімпром», ЗТМК, Іршанського ГЗК та 
Вільногірського ГМК, а також по можливості 
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«Кримського титану». 
Повернення активів в державну власність 

є важливим не лише з огляду на майбутній 
продаж. Слід також враховувати, що:

1. Контроль над цими підприємствами був 
отриманий бізнесменом Д.Фірташем 
далеким від легітимного шляхом за активної 
участі представників минулої влади;

2. Результати господарювання менеджерів 
Д.Фірташа на зазначених підприємствах, 
переважно, незадовільні;

3. Інтереси держави Д.Фірташем жодним чином 
не враховуються;

4. Існує ризик передачі цілісних майнових 
комплексів підприємств, зокрема - 
«Запорізького титано-магнієвого комбінату» 
та «Сумихімпром» - під контроль підприємств 
групи Д.Фірташа, наслідком чого стане повна 
втрата державою стратегічно важливих 
підприємств титанової галузі.
 
Після повернення активів у державну 

власність, можна буде розглядати наступні під-
сценарії розвитку подій:

1. Потенціал підприємств вітчизняної титанової 
галузі та запаси титанових руд (разом 
складають 4% світового ринку) створюють усі 
необхідні передумови для того, щоб держава 
могла створити потужний вертикально-
інтегрований холдинг, який успішно 
конкуруватиме на світовому ринку.

2. З урахуванням високої інвестиційної 
привабливості підприємств титанової галузі 
України, певна частка в капіталі підприємств 
вітчизняної титанової галузі продається на 
відкритих та прозорих приватизаційних 
аукціонах, єдиним критерієм визначення 
переможця є найвища ціна.

3. З урахуванням високої інвестиційної 
привабливості підприємств титанової 
галузі України, окремі або усі підприємства 
титанової галузі продаються повністю на 
відкритих та прозорих приватизаційних 
аукціонах, єдиним критерієм визначення 
переможця є найвища ціна.

Доцільність вибору того або іншого із 
наведених під-сценаріїв має бути визначена 
після реального повернення підприємств під 
контроль України. 

Довідково зазначимо, що за оцінками на 
даний час, продаж вищезазначених підприємств 
на відкритих приватизаційних аукціонах 
дозволить залучити до державного бюджету від 
8 до 12 млрд. доларів.

Пропозиції відносно першочергових 
кроків щодо стабілізації ситуації і захисту 
національного інтересу в титановій галузі

І. Проведення незалежного аудиту і перевірки 
на предмет нанесення шкоди державним 
підприємствам під час їх оренди і подальше 
відшкодування збитків в разі встановлення 
відповідних фактів. Особливої уваги 
потребують Іршанський ГЗК і Вільногірський 
ГМК. 

ІІ. Проведення із залученням міжнародних 
спеціалістів-оцінювачів незалежної оцінки 
вартості підприємств титанової галузі в 
яких є або була державна частка. Особливої 
уваги потребують  ЗТМК, Іршанський 
ГЗК і Вільногірський ГМК, по можливості 
«Кримський титан». 

ІІІ. Виведення «Сумихімпром» із стану 
банкрутства і повернення державного 
контролю над підприємством. Для цього:

1. Генеральній прокуратурі і Міністерству 
внутрішніх справ провести перевірку фактів 
щодо свідомого доведення до банкрутства 
«Сумихімпром», зловживанням службовим 
повноваженнями керуючим санацією і 
розпорядником майна, а також перевірку 
ролі ДК «Газ України» і НАК «Нафтогаз України» 
в створенні повністю підконтрольного 
групі Дмитра Фірташа комітету кредиторів 
підприємства фактично без представників 
держави. Вивчити діяльність осіб, причетних 
до фіктивного банкрутства «Сумихімпрому». 
В разі встановлення в їх діях ознак злочинів, 
притягнути їх до відповідальності.

2. Змінити склад комітету кредиторів в інтересах 
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держави із включенням туди її представників, 
а також припинити повноваження керівника 
санації і розпорядника майна «Сумихімпром». 
В інтересах держави призначити новий 
комітет кредиторів і нового керуючого 
санацією із числа незалежних арбітражних 
керуючих, який би відстоював інтереси 
держави, а не групи Д. Фірташа.

3. Вивести «Сумихімпром» із стану штучного 
контрольованого представниками Group DF 
банкрутства і повернути державі контроль 
над підприємством. 

4. Змінити менеджмент «Сумихімпром», який 
контролюється  представниками Group DF  
та працює не на задоволення державних 
інтересів.

IV.  Зміні комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром» 
може значно сприяти узгоджена позиція 
кредиторів підприємства. Мається на увазі 
позиція банків-кредиторів та державних 
кредиторів, а саме держпідприємства «Газ 
України», представники якого  на зборах 
кредиторів в 2012 році дозволили компаніям 
Д. Фірташа отримати перевагу над голосами 
інших кредиторів і прийняти необхідне 
Д. Фірташу рішення щодо складу комітету 
кредиторів ПАТ «Сумихімпром». 

V. Перевірити на предмет відповідності 
діючому законодавству створення на 
базі Запорізького титано-магнієвого 
комбінату (ЗТМК) товариства з обмеженою 
відповідальністю (ТОВ), 49% якого належить 
Д.Фірташу, та передачу вказаному ТОВ 
майнового комплексу ЗТМК на безоплатній 
основі, тобто відчуження цінного державного 
активу без наповнення держбюджету. В разі 
виявлення порушення закону – ініціювати 
повернення у державну власність майна 
ЗТМК, яке передано у вищезазначене ТОВ. 

VI. Після повернення контролю держави 
над підприємствами титанової галузі 
(«Кримський титан», «Запорізький титано-
магнієвий комбінат», «Сумихімпром», 
Іршанський гірничо-збагачувальний 
комбінат, Вільногірський гірничо-
металургійний комбінат), проведення 

відкритих приватизаційних аукціонів щодо 
реалізації на них державних підприємств 
титанової галузі. Особливу увагу потрібно 
звернути на Іршанський ГЗК, Вільногірський 
ГМК, «Сумихімпром». Державний бюджет в 
разі проведення відкритих приватизаційних 
аукціонів, спираючись при їх організації на 
єдиний критерій – максимальну вартість, 
яку запропонує потенційний покупець, може 
отримати близько $10,5 млрд. 

VII. Прийняття спеціальних умов щодо відкритих 
аукціонів, які б унеможливили участь в них 
російського капіталу. Ця норма повинна 
діяти, незважаючи на подальшу долю 
українських санкцій щодо Росії. Заборона 
на зміну власників активів протягом 5 років 
і чіткі вимоги щодо розвитку і модернізації 
підприємств.  

Тарас Березовець, політолог:

У випадку виявлення порушень закону, ці підприємства 
повинні бути повернуті в державну власність, а потім 
реприватизовані. Їх потрібно продати в приватні руки, але 
на чесних аукціонах.36

36

36 http://economics.unian.ua/other/957055-kontrol-struktur-firtasha-
nad-vajlivimi-galuzyami-nese-riziki-dlya-ekonomiki-ekspert.html
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