
Прес-реліз

«Імперіал Тобакко» в Україну відзначає
150-річчя київської тютюнової фабрики

розвитком виробничих потужностей і зростанням бізнесу

Цього  року київської тютюновій фабриці  минає  150 років. Сьогодні підприємство входить в 
міжнародну компанію Imperial Tobacco Group, займаючи гідне  місце серед 51 фабрик групи по 
всьому світу і будучи провідною фабрикою в регіоні Східна Європа.

У ювілейний рік  київська  фабрика «Імперіал Тобакко» активно інвестує в нове покоління 
високопродуктивного обладнання, сучасні інформаційні технології та автоматизовану логістику. 
Стратегію  розвитку фабрики визначають  висока динамічність  українського ринку сигарет з активно 
зростаючими окремими сегментами і необхідність швидкої реакції на зміни попиту.

З метою збалансувати  свої виробничі потужності під потреби ринку в квітні  фабрика запустила в 
роботу нову швидкісну лінію з виробництва сигарет в супертонкому форматі - «суперслімз», який 
стрімко набирає  популярність. Нове обладнання дозволяє  збільшити випуск сигарет  цього 
затребуваного ринком сегмента. За даними аналітичної компанії AC Nielsen, сегмент «суперслімз» 
на  сьогоднішній день  займає  11,4% всього українського ринку сигарет, а його зростання становить 
21% на рік.

У нинішньому році нові потужності дозволили компанії здійснити запуск декількох новинок в 
супертонкому форматі: це - «Прима Люкс  Суперслімз» у чотирьох смакових версіях, а також Style 
One з мінімальним вмістом смол і нікотину «1/0,1».

У другій половині  року на фабриці очікується установка ще однієї високопродуктивної лінії з 
виробництва сигарет супертонкого формату. Інвестиції в обидві машини складають 224 млн. грн.

Використовуючи потенціал форматів, компанія також планує установку обладнання для випуску 
сигарет міні-формату - «кінг сайз суперслімз», приріст якого становить 38% на рік. На сьогоднішній 
день  до портфелю  брендів «Імперіал Тобакко» входить  кілька  марок сигарет цього формату - 
Davidoff Black & White, West Fusion, R1 X-Slims, які компанія імпортує з Німеччини. Власне 
виробництво цієї продукції дозволить істотно збільшити швидкість  надходження продукту на ринок. 
Старт роботи нової лінії запланований на початок 2012 року, а сума інвестицій в устаткування 
становить 108 млн. грн.

Приділяючи велику увагу якості  виробленої продукції, компанія в поточному році інвестує понад 2,7 
млн. гривень на сучасне лабораторне обладнання.

Розвиваючи виробничу базу, в 2011 році компанія також має намір розширити виробництво 
фільтрів. На даний час  фабрика власними силами забезпечує  випуск моно-фільтрів, але вже до 
кінця року тут буде налагоджено виробництво мульти-фільтрів, які  складаються з декількох частин, 
зокрема - повітряної камери, вкраплень  вугілля, а також ментолові  фільтри. В устаткування для цієї 
ділянки виробництва компанія збирається вкласти 58 млн. грн.

Поряд з розвитком продуктів і модернізацією  обладнання, компанія приділяє  пильну увагу і  вкладає 
значні ресурси  для захисту своєї продукції від нелегального розповсюдження. У вересні 2010 року 
було  підписано угоду з міжнародною європейською організацією з протидії економічному 
шахрайству OLAF про співробітництво  в боротьбі  з нелегальною  торгівлею тютюном. ITG 
розпочала впровадження на фабриках групи системи моніторингу руху своєї продукції до рівня 
першого  клієнта Track & Tracing. До кінця року на київській фабриці  завершується інсталяція цієї 
системи, що дозволить контролювати переміщення продукту і  протидіяти його нелегальному 
розповсюдженню. Загальна сума інвестицій у даний проект - 44 млн. грн.

Значними викликами для тютюнової індустрії в Україні, є непрогнозованість  регуляторної та 
акцизної політики, що провокує збільшення обороту нелегальної тютюнової продукції в країну 
(контрабанда та контрафакт).



Юджин Уолш, генеральний директор «Імперіал Тобакко» в Україні: «В усьому світі тютюновий 
бізнес  оточує  жорстке зовнішнє  середовище, яке  формують  зростаючі законодавчі обмеження, що 
дискредитують діяльність  антитютюнових фондів, неоднозначне ставлення суспільства  до 
тютюнових продуктів, в якому не вщухають  дискусії про право продукту на легальність. Але 
важливо усвідомлювати, що легальний бізнес  - це єдина альтернатива контрафакту і контрабанді, 
які  не чутливі до будь-яких змін, оскільки ніколи не дотримувалися законів і  не платили податки до 
державного бюджету. Сьогодні обсяги нелегального продукту, за нашими оцінками, становлять 
близько 15% всього українського ринку сигарет. І ця цифра має тенденцію до збільшення. Тільки 
зважений і  розумний підхід до регулювання галузі  може захистити споживачів, ринок  і  економіку 
країни від руйнівного впливу нелегального бізнесу».

Сьогодні «Імперіал Тобакко» в Україні  є  одним з найбільших платників податків в країні. У 2010 році 
компанія перерахувала  до  бюджетів всіх рівнів податків на загальну суму 3,68 млрд. грн., в т.ч. 
акцизний збір склав 2,76 млрд. грн. Для порівняння в 2009 році  підприємство Imperial Tobacco в 
Україні перерахували відповідно 2,52 млрд. грн. і 1,82 млрд. грн. акцизних зборів. 
У першому кварталі 2011-го сума всіх податкових відрахувань становить 918,8 тис. грн, що на  29% 
більше аналогічного періоду 2010 року.

Imperial Tobacco в Україні - компанії «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал Тобакко Продакшн 
Україна» - частина міжнародної Imperial Tobacco Group. Компанія виробляє і представляє на ринку 
сигаретні  бренди Davidoff, Gauloises, R1, West, Style, Golden Gate, «Прима». Компанія володіє 
однією тютюновою  фабрикою в Україні, що розташована в Києві та випускає продукцію для 
внутрішнього ринку, а також на  експорт (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Монголія, 
Ліван, ОАЕ, США, Узбекистан). Обсяг виробництва в 2010 році  склав 24,12 млрд. сигарет. 
Частка ринку компанії - 22,3% (за  даними AC Nielsen за березень 2011 р.). Загальна чисельність 
персоналу - 1100 чоловік.

Imperial Tobacco Group PLC - провідна міжнародна тютюнова компанія, що займається 
виробництвом, дистрибуцією і  продажем широкого спектру тютюнової  продукції: сигарет, 
сигар, тютюну і  паперу для самокруток і трубок в понад 160 країнах світу. Компанія об'єднує 51 
фабрику і 38 000 співробітників по  всьому світу. Штаб квартира знаходиться в м. Брістоль, 
Великобританія. Річний обсяг виробництва в 2010 році  - 308,7 мільярда сигарет, річний  обіг 2010 
- 28,2 мільярдів фунтів стерлінгів.


