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Прем'єр представив Звіт про хід і результати виконання програми
діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 р.
14.02.2017

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив Звіт про
хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів
України у 2016 році на засіданні Уряду у вівторок.

Ключовими завданнями Уряду після його призначення 14 квітня 2016 р. було
забезпечення макроекономічної стабілізації та створення передумов для відновлення
економічного зростання. "Наше завдання у 2016 році полягало у тому, щоб забезпечити
економічну стабілізацію, економічне зростання. Ми будемо говорити про цифри, за цими
цифрами стоять безпосередньо люди. І наше завдання, коли ми працюємо над підвищенням
економічного зростання, ми маємо за рахунок працюючої економіки сформувати ресурси
державного бюджету і направити ці кошти на підвищення якості життя українських
громадян. Це головне завдання нашого Уряду. Усі наші кроки ми робимо, виходячи з цієї
мети - економічне зростання і вищі соціальні стандарти", - підкреслив Володимир
Гройсман. У результаті спільної роботи міністерств, громадськості та експертного
середовища Уряд підготував та 27 травня схвалив План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік.
У ньому було сфокусовано увагу на найбільш гострих питаннях та визначено п'ять
стратегічних пріоритетів: макроекономічна стабілізація, створення сприятливих умов для
розвитку бізнесу, забезпечення верховенства права та протидія корупції, підвищення
якості державного управління та державних послуг, відновлення безпеки держави та
громадян. На досягнення зазначених стратегічних пріоритетів були спрямовані основні
заходи з реформування та послідовні шляхи їх реалізації.
Уряду вдалося зупинити поглиблення кризи, забезпечити макроекономічну
стабільність. Як свідчить статистика, завдяки зваженій політиці та проведенню першочергових реформ Уряд зміг забезпечити довгоочікуване зростання ВВП, динаміка якого
перевищила очікування багатьох українських експертів та прогнози міжнародних
організацій. У 2016 вдалося забезпечити з 2 півріччя зростання економіки, яке дорівнювало
2,2% відносно минулого року. У 4 кварталі 2016 році зростання ВВП склало 4,7%. "Це
означає, що українська економіка почала вставати з колін і у перспективі ми будемо мати
можливість у тому числі на підвищення усіх необхідних соціальних стандартів", підкреслив Володимир Гройсман. У 2016 році вдалося кардинально покращити динаміку
внутрішніх цін споживчого ринку. За підсумками року, як і очікувалося, інфляція
перебувала в межах показника бюджету – 12,4%, порівняно з 43% у 2015 році. Відбувається
активізація інвестиційної діяльності. За 9 місяців 2016 р. обсяги освоєних капітальних
інвестицій зросли на 16,4% порівняно із скороченням на 6% за 9 місяців 2015 року. У 2016
році відбулося прискорення розвитку усіх видів економічної діяльності реального сектору
економіки, зокрема: промислове виробництво збільшилось на 2,4%, сільськогосподарське
виробництво – на 6,1%, будівництво – на 13,1, оборот роздрібної торгівлі – на 4%,
вантажооборот – на 2,4%, пасажирооборот – 5,4%. Починаючи з травня 2016 року вперше за
останні 2 роки спостерігається зростання реальної заробітної плати. У розрахунку до
відповідного періоду попереднього року за підсумками 2016 року зростання сягнуло 9%.
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2016 році збільшилася
на 23,5% до 5 183 гривень, реальна заробітна плата – на 9%. У 2016 році високими темпами
підвищувалася заробітна плата у соціально важливих сферах діяльності: освіті – на 20,3%
(номінально до 2015 року) до 3 769 гривень, охороні здоров’я – на 20,2% до 3 400 гривень.
Таким чином, загальна ситуація, яка склалася в економіці за підсумками 2016 року,
незважаючи на наявність істотних проблем та ризиків, дає змогу констатувати про початок
поступового закладання підґрунтя для подальшого стабільного розвитку в нових
економічних реаліях. З метою забезпечення макроекономічної стабільності Уряд вжив
низку кроків, зокрема: забезпечив виконання основних показників Державного бюджету –
2016; забезпечив співпрацю з Міжнародним валютним фондом – у вересні отримано третій
транш у розмірі 1 млрд. доларів США. Це дозволило також залучити 1 млрд доларів США під
гарантії уряду США; започаткував реформу системи управління державними фінансами з
переходом до середньострокового планування. Нещодавно Fitch Ratings підвищило
суверенний рейтинг України (довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземний та
національній валютах - РДЕ) з CCC до B- зі стабільним прогнозом.
2016 рік став роком початку економічного зростання. Уряду вдалось зупинити
поглиблення кризи, забезпечити макроекономічну стабільність. Для стимулювання
економічного розвитку Уряд, зокрема: підготував реформування податкового адмініструвавня; також запрацювала справжня «дерегуляційна гільотина»; було скасовано державну
реєстрацію іноземних інвестицій; активізовано зусилля щодо сприяння виходу українських
товарів на нові ринки; здійснено перші кроки щодо реформування митниці, підготовлено
план подальших дій. У результаті, планові показники надходжень від митниці за
підсумками 2016 року перевиконано на 18,3 млрд гривень; розгорнута мережа інституцій
для підтримки економічного розвитку: Офіс із залучення та підтримки інвестицій, Офіс з
просування експорту, High-tech Office, Національний комітет з промислового розвитку;
продовжена реформа підприємств державної власності, включаючи кроки щодо
корпоратизації та приватизації державних підприємств; 11 липня 2016 р. підписано Угоду
про вільну торгівлю між Україною та Канадою; З 1 серпня здійснено повний перехід
системи закупівель на ProZorro. За оцінками Уряду, використання системи заощадило
"колосальний ресурс" у розмірі більш ніж 8 млрд грн.
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ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Уряд розпочав капітальний ремонт країни. Після багатьох років занепаду
модернізація інфраструктури стала одним з справжніх пріоритетів для держави. У
рамках реалізації масштабної програми відновлення і ремонту українських доріг було
відремонтовано у 4 рази більше дорожнього покриття, ніж у 2015 році (949,7 км),
ліквідовано у 1,5 рази більше ямковості (9,115 млн. кв. м). Спільно з Парламентом вдалося
сформувати законодавчу основу для створення Дорожнього фонду, що запрацює з 2018
року. Також були зроблені перші кроки з модернізації української залізниці. Зокрема, було
придбано 1020 вантажних вагонів (у 2015 р. - 26 вагонів), відремонтовано більше 30 тис.
вантажних вагонів, проведено капітальний ремонт локомотивів - 62 (в 2015 р. - 32
локомотива), замовлено 21 пасажирський вагон (поставлено 9), пасажирських вагонів
(2015 р. - 0 вагонів), модернізовано 213,6 км колії (в 4,5 рази більше ніж у 2015 р.), економія
на закупівлях через ProZorro – понад 500 млн грн. Як наслідок, «УЗ» отримала прибуток –
303 млн грн (у 2015 р. – збиток у сумі 683 млн. грн) і сплатила до бюджету 15 млрд грн
податків та зборів. Уряд вважає за необхідне створення незалежної наглядової ради на
підприємстві, також зазначив Володимир Гройсман. Реалізуються подальші кроки з
модернізації інфраструктури. Так, розпочато відродження мережі локальних аеропортів,
формування державної політики в сфері поводження з відходами, створено електронний
сервіс еcomapa.gov.ua – інтерактивну карту сміттєзвалищ України. Також завершено
насування НБК (Арка) на об’єкт "Укриття". "Питання екології, сталості підходів у вирішенні
екологічних питань є надзвичайно важливим. Ми маємо передавати нашим нащадкам
екологічну чисту Україну. Це наше завдання. Якщо десятиріччями всі її тільки засмічували,
наше завдання відновити екологічну чистоту у нашій країні", - наголосив Глава Уряду.
Україна зробила важливі кроки на шляху енергонезалежності. Україна не
купувала російський газ протягом усього 2016 року (загалом – більше 440 днів). Програмою
"Теплі кредити" охоплено 118,5 тис. домогосподарств. Встановлена єдина ціна на газ і
покладено край масштабній корупції в газовій сфері. НАК "Нафтогаз України" не отримував
бюджетного фінансування та вперше за 5 останніх років отримав чистий прибуток у сумі
більш як 21 млрд гривень. "Я відповідально заявляю, що ця сума коштів завжди
розповзалася по кишеням тих, хто навколо "Нафтогазу" завжди крутив свої оборудки. Ці
кошти будуть направлені в бюджет, у тому числі на соціальні виплати", - підкреслив
Володимир Гройсман. Затверджено Концепції розвитку гідроенергетики та видобутку
вуглеводнів як важливий крок забезпечення власним газом. Уряд відновив і забезпечив
стабільність роботи енергетичної системи країни, у тому числі системи "Енергоатому".
Сьогодні уся атомна енергетика працює у штатному режимі.
Економічне зростання дозволило зробити перші кроки для підвищення соціальної
захищеності громадян і справедливості при виконанні державою свого соціального
контракту. Так, Урядом було збільшено розміри прожиткового мінімуму у 2016 році на
16,1% проти затверджених 12,5%. Забезпечено адресними субсидіями для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6,7 млн сімей, майже удвічі (до 2 тис.
гривень) підвищено вартість твердого палива, на яке надаються пільги і розраховуються
субсидії. 335,7 тис. малозабезпечених сімей отримували державну соціальну допомогу.
Також відновлено щорічний перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на
виробництві (для понад 212 тис. потерпілих на виробництві розмір щомісячної страхової
виплати в середньому збільшиться на 296 гривень). Встановлено доплату особам, що
працюють у зоні відчуження, у розмірі 150% мінімальної заробітної плати, тобто 2067
гривень в умовах 2016 року. Підписано Генеральну угоду про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2016-2017 роки з профспілками та роботодавцями. Нарешті, з 1 січня 2017 року
мінімальну заробітну плату збільшено удвічі і встановлено у розмірі 3 200 гривень. Вже у
січні 2017 року 3,5 млн українців отримали підвищену мінімальну заробітну плату.
Спостерігається зростання кількості реально працюючих підприємців та підприємств.
Розпочато надважливі для забезпечення належної якості життя українських
громадян реформи в освіті і охороні здоров’я, які відкладались роками. У сфері охорони
здоров’я Урядом: схвалено Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я та
Концепцію розвитку системи громадського здоров’я. Держава переходить від фінансування
ліжко-місць до фінансування якісних медичних послуг. Спрощено реєстрацію лікарських
засобів. Вперше виділено 13 млн гривень – на закупівлю препаратів для замісної
підтримувальної терапії. Також вперше за останні роки наявні всі вакцини для проведення
планових щеплень дітям. Затверджено Порядок утворення госпітальних округів. Крім того,
передбачено введення референтних цін на лікарські засоби та запроваджено реімбурсацію
(відшкодування) лікарських засобів для лікування осіб, що страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. "Це буде інвестиція в здоров'я
громадян, зменшення смертності та інвалідності", - сказав Глава Уряду. Урядом схвалено
Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
“Нова українська школа” на період до 2029 року. Спрощено умови для відкриття та
утримання дошкільних навчальних закладів (введено в дію новий Санітарний регламент)
та додатково створено 26 тисяч 538 місць у дошкільних навчальних закладах. Кількість
дітей з особливими потребами, охоплених інклюзивною освітою, збільшилась на 53,6%,
кількість спеціальних класів – на 7,7%. Розпочато реформу профтехосвіти: реалізовано
пілотний проект щодо створення 25 навчально-практичних центрів галузевого
спрямування, затверджено 72 державних стандарти професійно-технічної освіти з
конкретних професій.
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Ключові реформи для побудови ефективної системи державного управління –
децентралізація, реформування державної служби і виконавчих органів влади,
впровадження е-врядування – увійшли в стадію імплементації. Так, було утворено Комісію з
питань вищого корпусу державної служби, оголошено конкурс на 115 посад державної
служби категорії “А”, проведено – на 110. Введено посаду Державних секретарів, проведено
конкурси та здійснено призначення. Схвалено, розроблену разом з донорами, Стратегію
реформування державного управління та затверджено план заходів з її реалізації.
Затверджено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ. Крім того,
запроваджено обмін документами виключно в електронній формі. Запроваджено надання
16 електронних послуг, утворено 207 об’єднаних територіальних громад, в яких проведено
перші місцеві вибори (включили 946, понад 9% місцевих рад базового рівня). Власні доходи
місцевих бюджетів зросли на 41,6% порівняно з 2015 роком, а їхня частка у загальних
доходах зведеного бюджету зросла з 18,5% до 21,8%.
В межах своєї компетенції Уряд забезпечив підтримку новостворених
антикорупційних органів і ключових ініціатив, вживши кроки, що дозволило розпочати
реалізацію раніше сформованого антикорупційного законодавства, зокрема забезпечено
повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції і у
вересні – жовтні 2016 р. було успішно проведено масштабне електронне декларування.
Також забезпечено проведення відповідного конкурсу та обрано Голову Національного
агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів. У грудні 2016 року Урядом разом з громадськістю підбито
перші підсумки результатів урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції".
Одним із ключових пріоритетів Уряду є безпека держави та громадян. У сфері
забезпечення безпеки громадян і їх правового захисту: продовжується розвиток підрозділів
патрульної поліції (уже - у 32 містах України) і заміна нею підрозділів ДАІ. Схвалено
Стратегію реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
розпочато реформу пенітенціарної служби. Започатковано пілотні проекти щодо
організації заходів цивільного захисту населення об’єднаних територіальних громад у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Розгорнута мережа 427 бюро правової допомоги, до функцій яких належать надання послуг
безоплатної первинної правової допомоги, забезпечено суттєве підвищення розміру оплати
праці адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, спрощено доступ до
безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які не володіють державною мовою та /
або є глухими, німими чи глухонімими в частині залучення таким особам перекладачів
(сурдоперекладачів). У безпековій сфері забезпечено чітке та безперебійне фінансування
військових видатків, продовжено реформування Міноборони та Генерального штабу
Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО, забезпечено стійке зростання
кількості військовослужбовців військової служби за контрактом, що дозволило не
проводити призов громадян за мобілізацією, забезпечено збереження спеціальних
економічних і секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо РФ як відповідь
на розпочату нею агресію. Прийнято базові документи щодо оборонної реформи, зокрема
Стратегічний оборонний бюлетень, та розроблено Державну програму розвитку Збройних
Сил на період до 2020 року. Новостворене Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб розпочата реалізація комплексних зусиль з
акумулювання ресурсів і реалізації проектів відновлення звільнених територій. Для
військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей розподілено 1040 квартир та
виплачено компенсації за належне житло 404 сім’ям військовослужбовців. З метою
інформаційної реінтеграції окупованих територій відновлено та створено нові об’єкти
телекомунікаційної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції.
Започатковано мовлення радіо "Голос Донбасу", орієнтованого на східні території.
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Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав
законодавчу ініціативу, спрямовану на соціальний захист працівників, які мають дітей
віком до 14 років. докладніше
Про заходи щодо реформування і розвитку інформаційного простору, здійснені Комітетом
з питань інформатизації та зв'язку під час п'ятої сесії восьмого скликання. докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо посилення захисту прав
потерпілого. докладніше
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону
України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». докладніше
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки відбувся «круглий стіл» на тему: «Яка модель управління державними активами
потрібна Україні». докладніше
14.02.2017









Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти
його за основу та в цілому проект Закону "Про внесення змін до статті 30 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
(щодо членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника)". докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря взяв участь у засіданні Наглядової ради Проекту Ради Європи
щодо захисту прав вимушених переселенців. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства, законопроект про запобігання корупції та загальні
засади йо-декларування. докладніше
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання круглого столу на тему: «Про стан та
перспективи медичної освіти в Україні». докладніше
15.02.2017



Щодо інших реформ, розпочато зокрема створення комплексної електронної
системи обліку культурної спадщини України; проведено аудит і здійснюється
реформування науково-інноваційної системи України; за підсумками ХV літніх
Паралімпійських ігор Національна паралімпійська збірна команда посіла третє
загальнокомандне місце серед країн-учасниць; запроваджено поетапне збільшення
розмірів винагород паралімпійцям до розміру винагород олімпійців. Окремо Прем'єрміністр наголосив, що у плановому режимі ведеться підготовка до "Євробачення-2017".
Здійснюються усі необхідні кроки для запуску Суспільного мовлення та роздержавлення
державних та комунальних ЗМІ. Забезпечено виконання всіх заходів по безвізовому
режиму, наголосив він. У полі уваги Уряду - усі ключові сфери, у яких потрібно було
реалізовувати системні кроки.



Уряд підготував проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року. Зараз триває його обговорення із експертним середовищем для того, щоб
забезпечити його максимальне виконання та інклюзивність. Ключові пріоритети Уряду на
перспективу до 2020 року: економічне зростання, ефективне врядування, верховенство
права і боротьба з корупцією, розвиток людського капіталу, безпека та оборона. У цілому
відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду робота Кабінету Міністрів була зосереджена на
74 пріоритетних напрямах, за кожним з яких визначена мета, цільові показники, які
передбачалось досягнути, та конкретні кроки, які планувалось зробити до кінця року. Було
запроваджено електронну систему моніторингу його виконання міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади із залученням зовнішніх експертів. Уряд
направить сьогодні Звіт до українського Парламенту та буде працювати з фракціями
Коаліції Парламенту. У цьому контексті Глава Уряду подякував за підтримку фракціям,
групам Верховної Ради, народним депутатам, "які мають єдину політичну амбіцію - успішна
Україна". "Уряд налаштований на те, щоби і у 2017 році, звітуючи за квартал і за рік, ми
говорили про спільні досягнення і успіхи", - зазначив Володимир Гройсман.



Читати повністю >>>

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку
емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)". докладніше
Про роль Комітету з питань європейської інтеграції у виконанні Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України. докладніше
16.02.2017







У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції відбулися відкриті громадські
слухання та обговорення письмового звіту керівництва Національного антикорупційного
бюро України з основних питань діяльності Національного бюро, виконання покладених
завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб. докладніше
Започатковано чергову серію практикумів з розробки законодавства для посадових осіб
місцевого самоврядування, організовану Апаратом Верховної Ради спільно з Комітетом з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
докладніше
Проведено обговорення проблем щодо реалізації державної політики у сфері
інформаційно-комунікаційних технологій на слуханнях у Комітеті з питань
інформатизації та зв'язку. докладніше
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Питання
оплати праці медичних працівників». докладніше
17.02.2017



Комітет з питань промислової політики та підприємництва провів "круглий стіл",
присвячений ролі України у європейському просторі. докладніше

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обговорення проекту Середньострокового
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики
ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ
>>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак

2

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Наше завдання у 2017 році - продовжити і
пришвидшити економічне зростання

План заходів реформи і підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України
17.02.2017

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи
засідання Робочої групи з підготовки і сприяння реалізації плану
заходів внутрішньої реформи і підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України, привітав очільника Місії
Європарламенту Пета Кокса.

14.02.2014

А.ПАРУБІЙ

А.Парубій подякував за спільну роботу з підтримки Українського парламенту і
зазначив, що робоча група, яка була створена з представників усіх фракцій, «поставила собі
за мету і головним завданням - законодавче впровадження реформ Парламенту і
підготовку тих законодавчих актів, які б прискорили його реформування». Водночас, на
його переконання, «реформи Парламенту - це набагато ширший спектр, аніж законодавчі
зміни і зміни до Регламенту Верховної Ради України». За словами А.Парубія, ті процеси, які
стосуються не законодавчих змін, ідуть досить інтенсивно: це - електронний
документообіг, відкритість Ради, одним із проявів чого було суттєве збільшення кількості
людей, які останнім часом відвідали Верховну Раду з екскурсіями, близько 22 тисяч людей.
«Це досвід європейських парламентів, і ми його активно втілюємо в життя, ми зробили
багато постійно діючих виставок-експозицій, зараз плануємо створення музею
парламентаризму у Верховній Раді України, - зазначив А.Парубій і наголосив. - Я
переконаний, це той крок, який допоможе зробити більш зрозумілою людям Верховну Раду
України». Голова Парламенту подякував працівникам Апарату Верховної Ради за активну
роботу, в тому числі у питаннях щодо відкритості Ради. Серед кроків, які роблять процеси в
законодавчому органі більш відкритими, А.Парубій назвав відкриття депутатських запитів,
які надсилаються. Запроваджена в дію спільна з громадськими структурами ініціатива коментування законопроектів, «щоб будь-який громадянин міг висловити свою думку з
приводу того чи іншого законопроекту». Голова Верховної Ради також повідомив про
створення Громадської ради з представників ЗМІ при Прес- службі, яка дає змогу
ефективніше співпрацювати з журналістами. Вкрай важливими серед рекомендацій, які
були напрацьовані спільно з Місією Кокса, він назвав законодавчі зміни. «Ми поставили собі
за ціль, рухаючись малими кроками, спочатку визначати ті ініціативи, які викликають
найменше дискусій у різних фракціях і, окрім законопроектів, які передбачають
приведення у відповідність регламенту до Конституції, було вибрано інші ініціативи - це
запровадження співвідношення між комітетами Верховної Ради України і міністерствами
Кабінету Міністрів», - сказав А.Парубій, зауваживши, що ця рекомендація передбачає
налагодження більш системної співпраці між Парламентом і Урядом. Віддаючи належне
Кабінету Міністрів «за дуже активну і дієву співпрацю з Верховною Радою України»,
А.Парубій зазначив, що завдяки цій співпраці минулого року «ми змогли ухвалити бюджет
вчасно і за усіма процедурами».
Читати повністю >>>
Відео >>>

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

І.Климпуш-Цинцадзе закликає якнайшвидше ухвалити
закон "Про електронні довірчі послуги"
13.02.2017

Законопроект № 4685 «Про електронні довірчі послуги»
важливий для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок
Євросоюзу, сказала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Світ має бути сильним у єдності і протистояти
агресії Росії
17.02.2017

Президент Петро Порошенко під час виступу на 53-й
Мюнхенській конференції з питань безпеки, висловив вдячність
Голові конференції Вольфгангу Ішингеру за багаторічну можливість
мати дискусію з приводу найважливішого питання - питання
П.ПОРОШЕНКО
глобальної та європейської безпеки.
Глава держави також подякував Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та всім
лідерам ЄС за їх особисту участь в процесі посилення безпеки в Європі та повернення миру
на українську землю. "Дякувати Богу, що політика умиротворення щодо реваншистської та
агресивної Росії не в руслі західної політики. Проте, я чую все більш нав'язливі заклики до
умиротворення, принаймні в деякій мірі, стосовно апетитів Росії. Рухатися в цьому
напрямку було б наївним, неправильним і небезпечним. Не тільки для України, але і для
Європи, і для всього світу", - сказав Петро Порошенко. Президент наголосив, що це призведе
не до миру, а до ще більшої дестабілізації. За його словами, президент Росії Путін глибоко та
щиро ненавидить Україну: "Він заперечує самобутність і унікальну ідентичність
українського народу. Він публічно проголошує українську ідентичність частиною
російської домінуючої ідентичності". "Він не бачить місця України на політичній карті
Європи і він хоче розмалювати місце для України російськими кольорами. Але було б
помилкою думати, що апетити Росії обмежуються тільки Україною", - підкреслив Петро
Порошенко. Глава держави нагадав, як минулого року президент Росії на церемонії
нагородження переможців російської географічної асоціації на своє ж запитання студентам:
"де закінчуються межі Росії?» - сказав: "російські кордони не закінчуються ніде!". Президент
підкреслив, що ці слова російського очільника не були просто жартом: "Це зовсім не так. Це
доктрина і багато країн - в Європейському Союзі або за межами Атлантики - вже відчули цю
доктрину в дії". Петро Порошенко також навів слова Невілла Чемберлена від 1938 року на
захист Мюнхенської угоди: “Я привіз вам мир для цілого покоління. Ми глибоко вдячні вам.
Йдіть додому та добре виспіться”. Він зазначив, що тоді ці слова були натхненні обіцянкою
нацистів, відразу після Мюнхена, не мати ніяких територіальних претензій в Європі.
Водночас, Президент зазначив, що історія показала хибність цієї політики умиротворення.
"Ніколи не слід вірити в добру волю того, хто довів, що у нього немає доброї волі", - сказав
Петро Порошенко. Він наголосив, що час саме “зараз” і місце - “Україна”, коли світ має
показати свою єдність і солідарність у протистоянні з агресором.
Читайте також: Виступ Президента під час
Мюнхенської конференції з питань безпеки >>>

За матеріалами president.gov.ua
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В.ГРОЙСМАН

"Наше завдання у 2017 році – продовжити і пришвидшити економічне зростання. І
тому план на 2017 рік – Бюджет, який ми ухвалили - якраз полягає у тому, що ми будемо
розвивати українську промисловість, ми будемо робити все для того, щоб бути
енергонезалежними і ми маємо в цьому році вирішити питання побудови справедливої
пенсійної системи для українських громадян, для найбільш вразливих верств українців –
пенсіонерів", – зауважив Володимир Гройсман. "Я дуже хочу, щоб у 2017 році люди відчули
на своєму власному житті, що стійке зростання цін зупинено, що [відбувається] створення
національного продукту і зростання ВВП. ...Це означає, що буде більше робочих місць,
більше української конкурентної продукції, ми значно посилимо позиції української
валюти. Я вірю у те, що ми зможемо зробити усе для стабілізації ситуації в країни", зазначив Володимир Гройсман. Він сьогодні презентував Звіт про хід і результати
виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році та розповів про
здійснені кроки і досягнуті результати. Вжиті Урядом заходи вже показали свій результат
щодо зростання економіки. "Я достатньо самокритична людина. Я вважаю, що вдалося
зробити небагато. Але те, що ми маємо сьогодні і зусилля, які ми направляли на збільшення
економічного зростання, дали свій результат. Я розумію, що сьогодні люди ще не повністю
відчувають зміни", - сказав Володимир Гройсман. Так, за результатами 4 кварталу 2016
року показник зростання ВВП сягнув 4,7%, незважаючи на прогнози більшості агентств
щодо 0,5-1%. Також Уряд підвищив заробітну плату для вчителя на 50%, до 30% - для
медиків, на 2 тис гривень для рятувальників, збільшив удвічі мінімальну заробітну плату.
Прем'єр-міністр зазначив, що досягнені у 2016 році показники – результат праці усіх
українців та подякував за це усім громадянам. "Якщо не будуть ззовні і зсередини
знищувати країну, я переконаний у тому, що ми доб'ємося успіху і з кожним місяцем люди
будуть відчувати, що ситуація змінюється у позитивному напрямку. Це найголовніше
завдання. Я не бачу сьогодні жодних перешкод, щоб ми досягли спільного успіху", наголосив Прем'єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМУ

Читайте також: Протягом тижня депутати
працювали у комітетах, взяли участь в заходах >>>

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

Читати повністю >>>

Головне завдання Уряду на 2017 рік – продовжити і
пришвидшити економічне зростання для того, щоб люди відчули
його на покращенні якості свого життя. Про це заявив Прем'єрміністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV у
вівторок.

І.КЛИМПУШЦИНЦАДЗЕ

«Він спрямований на підвищення ефективності та доступності державних і
приватних он-лайн послуг. Це європейські, комфортні і легкі умови ведення бізнесу, в
першу чергу – для малих та середніх підприємців. Закликаю парламентарів якнайшвидше
допрацювати та ухвалити цей документ», - сказала Віце-прем’єр-міністр на пресконференції, присвяченій законопроекту №4685 «Про електронні довірчі послуги». За
словами Віце-прем`єра, ухвалення цього закону є важливим кроком України в процесі
інтеграції не лише у Європейський, а й глобальний цифровий простір. Такі механізми як
електронна ідентифікація, електронний підпис, електронна печатка, мітка часу, електронна
рекомендована поштова доставка та фейк-контроль електронних ресурсів мають сприяти
спрощенню адміністративного навантаження на малий та середній бізнес, а також
поліпшенню інвестиційного клімату в країні. Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила
важливість ухвалення цього євроінтеграційного законопроекту Верховною Радою України.
Він розроблений з метою імплементації Регламенту ЄС №910/2014 про електронну
ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Цей
регламент спрямований на підвищення рівня довіри до електронних транзакцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра І.Климпуш-Цинцадзе
Геннадій Зубко назвав головні завдання
для місцевого самоврядування
17.02.2017

Серед першочергових завдань, які стоять сьогодні перед
місцевим самоврядуванням – це секторальна децентралізація. На
цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
Г.ЗУБКО
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на з’їзді Української
асоціації районних та обласних рад.
Люди хочуть бачити зовсім іншу якість освіти, медицини, планування територій,
соціальних і адміністративних послуг в регіонах. І саме за рахунок обласних і місцевих
бюджетів, громади це можуть втілювати у життя. «Таким прикладом є Слобожанська
об’єднана територіальна громада, яка розвивала інфраструктуру тільки за рахунок
власного бюджету. Тому хочу окремо подякувати громадам за впровадження
децентралізації та ефективне використання інструментів реформи», - зазначив Геннадій
Зубко. Серед інших завдань, окреслених Віце-прем’єр-міністром: створення нової
української школи, яка передбачає облаштування інфраструктури, нові дороги, спортивні
майданчики, розвиток позашкільної освіти. «Сьогодні ми маємо концепцію і протягом
тижня запропонуємо комплексний підхід до запровадження таких заходів, що передбачає в
першу чергу мобілізацію всіх ресурсів навколо цього питання. Це і державні субвенції, і
кошти обласного і місцевого бюджетів, субвенції ОТГ, ДФРР, програми з секторальної
децентралізації», - підкреслив Геннадій Зубко. «На сьогоднішній день економічне зростання
держави безпосередньо пов’язане із активністю місцевого самоврядування, розвитку
малого і середнього бізнесу. Ми будемо і далі рухатися в напрямку підвищення добробуту
людей та розвитку регіонів», - підсумував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра Г.Зубка
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

БИБЛИОТЕКЕ ЦИФРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ:
отчеты органов власти;
аналитические исследования;
финансовые отчеты компаний;
Заказать каталог документов для ознакомления:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

 ВІДОМСТВА

Мін'юст зареєстрував Порядок повної перевірки
електронних декларацій чиновників

Подолати дефіцит Пенсійного фонду
можливо вже до 2024 р.
14.02.2014

Міністерство юстиції невідкладно зареєструвало напрацьований
робочою групою при Секретаріаті Кабінету Міністрів Порядок повної
перевірки електронних декларацій чиновників.
Тож тепер НАЗК має можливість провести повноцінний аналіз статків чиновників у
поданих ними електронних деклараціях. Нагадаємо, що робоча група з підготовки порядків
щодо проведення повної перевірки електронних декларацій та стилю життя чиновників
була сформована за ініціативи Міністра юстиції Павла Петренка та за дорученням Прем’єрміністра України Володимира Гройсмана після того, як Національне агентство з питань
запобігання корупції впродовж кількох місяців не могло подати для реєстрації в Мін’юсті
якісно розроблені версії документів, які б повністю відповідали чинному законодавству та
не обмежували права людини. За тиждень діяльності робоча група у складі членів НАЗК,
команди експертів Міністерства юстиції під головуванням Міністра юстиції Павла
Петренка, представників громадськості, правоохоронних органів, прокуратури та
Національного антикорупційного бюро напрацювала фінальний текст Порядку проведення
повної перевірки електронних декларацій чиновників.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мін'юсту України
Заступник Міністра фінансів взяв участь у стратегічній сесії
з обговорення реформи децентралізації
15.02.2017

14 лютого відбулася стратегічна сесія з обговорення реформи
децентралізації в частині місцевих бюджетів за участю заступника Міністра
фінансів України Сергія Марченка.
У роботі стратегічної сесії взяли участь також представники галузевих міністерств
(освіти і науки, культури, охорони здоров’я), що дало можливість разом із фахівцями
Мінфіну обговорити взаємозв’язок секторальних реформ та реформи децентралізації
фінансових ресурсів. Під час обговорення заступник Міністра фінансів Сергій Марченко
розповів про результати реформи децентралізації фінансових ресурсів, що реалізується з
2015 року, а також окреслив основні завдання подальшого реформування управління
місцевими фінансами. Це - удосконалення міжбюджетних відносин та запровадження
механізмів ефективного управління фінансовими ресурсами. За словами Сергія Марченка,
ефективна система управління державними фінансами є основою для реалізації державної
політики і досягнення стратегічних цілей розвитку та ефективного надання державних
послуг. «На днях Уряд затвердив розроблену Мінфіном Стратегію управління державними
фінансами, де реформа децентралізації є одним з ключових пріоритетів. У нас є стратегічне
бачення того, як підвищити ефективність та рівень надання державних послуг на місцях», зазначив Сергій Марченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну України
Верховна Рада України підтримує проект
"Цифрового порядку денного "
16.02.2017

У Комітеті ВРУ з питань інформатизації та зв’язку пройшли слухання
«Цифровий порядок денний для сучасної України» на яких обговорили
подальші спільні зусилля у процесі втілення цифрового порядку денного.
«Для збереження своєї конкурентоспроможності на глобальному ринку Україні
необхідно подолати відставання від розвинених країн у цифровій сфері. У цьому нам
допоможе формування та реалізація Цифрового порядку денного. Зважаючи на пріоритет
цифрової сфери, саме розвиток ІКТ вимагає виокремлення в окремий напрямок економіки
та формування єдиної державної політики у цьому напрямку», - наголосив Степан Кубів,
Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України. Він
підкреслив, що цифровізація проектів є глобальною тенденцією, яка сприяє стрімкому
розвитку інновацій, технологій, залежить від людського капіталу та може суттєво
прискорити розвиток для кожної галузі та економіки у цілому. Степан Кубів нагадав, що
Україна як ніхто інший має усі передумови та можливості для стрімкої розбудови цієї
сфери: «Галузь ІКТ уже зараз формує 3,4% ВВП України та займає третє місце за обсягом
експорту. При цьому економічний ефект від поширення широкосмугового доступу до
Інтернету в Україні оцінюється у додаткових 4-6 млрд євро на рік до ВВП на кожні 10%
нових споживачів». «Цифровізація країни - це зростання економіки та її трансформація із
сировинної у цифрову, це викорінення корупції завдяки прозорість роботи електронних
систем, а також інтеграція України у Єдиний цифровий ринок ЄС. Майбутнє – за цифровими
технологіями та інноваціями, і я сподіваюся, що Україна долучиться до країн, що не просто
мають, а й активно втілюють свої цифрові адженди», - відзначив заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономіки України
Павло Клімкін зустрівся з керівниками та експертами
провідних політологічних центрів Вашингтона
17.02.2017

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в середу, 15 лютого
цього року, зустрівся з керівниками та експертами провідних політологічних
центрів Вашингтона.
У Фундації Херітедж Міністр поділився своїм баченням щодо подальшого розвитку
українсько-американських відносин стратегічного партнерства та наголосив на важливості
незмінної підтримки України з боку США. Напередодні публікації Фундацією щорічного
Індексу економічних свобод, П.Клімкін поінформував про зусилля уряду, спрямовані на
протидію корупції, зокрема створення дієвої системи антикорупційних інституцій,
відзначивши результативність їх роботи, а також окреслив кроки, які вживаються з метою
подальшого зміцнення верховенства права в Україні. У ході дискусії, яка проходила в
Атлантичній раді, обговорювалися питання реалізації Мінських домовленостей, деокупації
Криму, втілення Україною необхідних реформ та консолідації міжнародної підтримки
України під лідерством США. Міністр наголосив на важливості продовження надання новою
американською Адміністрацією сприяння у зміцненні обороноздатності та міжнародних
позицій України у процесі захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. На
заході, присвяченому ситуації в України, який був організований Американською Радою
міжнародних відносин, Міністр П.Клімкін закликав представників Сенату, американської
Адміністрації та експертів продовжувати надавати підтримку Україні та підкреслив
налаштованість нашої держави на зміцнення стратегічного партнерства зі США.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України
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Уряд найближчими місяцями представить рішення щодо пенсійної
реформи, що передбачатиме підвищення пенсій та дозволить подолати
дефіцит Пенсійного фонду вже до 2024 року.
Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час виставки
сільськогосподарської техніки "Agro Animal Show 2017. Зернові технології 2017. Фрукти.
Овочі. Логістика 2017" у п'ятницю. "Ми найближчими місяцями презентуємо наш підхід і
будемо просити підтримки українських громадян і українського Парламенту для того, щоб
раз і назавжди змінити систему, яка дасть можливість відновити соціальну справедливість і
людям отримувати вищі пенсії. Це завдання №1 для мене як Прем'єр-міністра і нашого
Уряду", - заявив Володимир він. Пенсійна реформа буде складатися у тому числі з
підвищення пенсій українцям, зауважив Глава Уряду. "Нам треба здолати дефіцит
Пенсійного фонду, який дорівнює більше 140 млрд грн. Це серйозний виклик, але я
розумію, як його здолати. І я вважаю, що при правильному підході до 2024 року ми вийдемо
на бездефіцитний Пенсійний фонд. Ми запропонуємо рішення і будемо просити підтримки
українських громадян. Від цього рішення виграють українські громадяни", – наголосив
Володимир Гройсман. "Моє завдання на цей рік глобально полягає у тому, щоб, з одного
боку, розвивати економіку, зробити все для того, щоб вона стала сильною і люди це
відчули, а з іншого боку, провести пенсійну реформу, яка побудує нову справедливу
пенсійну систему", – зазначив Глава Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ГПУ викрито хабарника – директора Фонду
соціального захисту інвалідів Україн
17.02.2017

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України
викрито хабарника – директора Фонду соціального захисту інвалідів України.
Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого
управління Генеральної прокуратури України з спільно з управлінням процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України та
Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ 17
лютого 2017р. в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано
директора Фонду соціального захисту інвалідів України за підозрою у вимаганні та
отриманні першої частини неправомірної вигоди в сумі 300 тис грн. Зазначений керівник
Фонду, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної
вигоди для себе, розробив злочинну схему спрямовану на вимагання та отримання від
директора Одеського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів
неправомірної вигоди-грошових коштів в сумі 700 тис грн, що становить 10 % від загальної
суми виділених обласному відділенню коштів на реалізацію програм соціального захисту
інвалідів. Дії директора кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної
вигоди службовою особою, у великому розмірі, поєднаного з вимаганням неправомірної
вигоди). Санкція статті за скоєне службовою особою правопорушення, передбачає до 12
років позбавлення волі із конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна. На цей
час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів
винуватості вказаної особи у скоєному кримінальному правопорушенні.
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Держава приділяє постійну увагу власній обороноздатності
та підвищенню потенціалу Збройних Сил

17.02.2017

Держава приділяє постійну увагу підвищенню рівня власної
обороноздатності та спроможності Збройних Сил, свідченням чого є також
показники витрат на оборону, передбачених Держбюджетом 2017 року.
На цьому під час щорічної зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе
наголосив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал армії України Віктор Муженко. «Заходи по зміцненню армії і обороноздатності
держави в цілому відбуваються у нас постійно, починаючи з 2014-го року. Про це свідчать
цифри бюджету цього року - 64 мільярди гривень, які виділені на потреби оборони. Є
програми, які призначені для отримання нової, модернізованої і відновленої техніки. Це
дасть нам можливість відновити і підвищити боєздатність існуючих військових частин, а
також надати техніку для нових підрозділів і частин. Формування нових частин - це теж
один з етапів підвищення ефективності і спроможності Збройних Сил», - сказав начальник
Генерального штабу Збройних Сил України. Він зауважив, чисельні програми міжнародного
військового співробітництва також мають на меті підвищення потенціалу Збройних Сил
України. Генерал армії України Віктор Муженко повідомив, що на 2017 рік заплановано 38
міжнародних навчань, з них три - масштабні навчання на території України із залученням
різних видів і родів військ Збройних Сил. «Крім того, передбачається проведення цілого
комплексу навчань в Збройних Силах України, від рівня тактичного, злагодження таких
підрозділів як відділення, взвод, рота і до батальйону включно, так і бригадних навчань та
тренувань стратегічного рівня - командно-штабні навчання, стратегічна командна штабна
гра тощо. Всі ці заходи, які сплановані на поточний рік, направлені на підвищення
ефективності Збройних Сил України», - сказав начальник Генерального штабу Збройних
Сил України. Відповідаючи на запитання журналістів щодо номенклатури техніки, яку
Україна може отримати в рамках міжнародного співробітництва, Головнокомандувач
Збройних Сил зауважив, що йдеться, насамперед, про засоби радіоелектронної боротьби,
розвідки, медичного забезпечення та про іншу техніку, яка є необхідною для
доукомплектування підрозділів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МОУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 НАБУ

Від Великої Британії до Гонконгу - показали
географію української корупції

В рамках реалізації міжнародного проекту Держприкордонслужба
отримала обладнання для РХБ захисту
17.02.2017

Розпочалась практична реалізація міжнародного проекту між
Держприкордонслужбою України та Федеральним управлінням із захисту
населення та допомоги при катастрофах і стихійних лихах Німеччини.
Робота над зазначеним проектом розпочалася у листопаді 2014 року. Тоді під час
засідань робочої групи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї
та матеріалів масового знищення», що відбулося у Берліні було започатковано проект щодо
розширення технічних можливостей підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного
захисту Держприкордонслужби України та їх забезпечення сучасними приладами. Сьогодні
робота над проектом здійснюється відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України про схвалення проекту Угоди між урядами України та Федеративної Республіки
Німеччина про співробітництво у сфері біологічної та хімічної безпеки і ядерного,
радіологічного захисту. В рамках зазначеного проекту Державною прикордонною службою
України отримано першу частину технічної допомоги на загальну суму майже 415 тисяч
євро. Зокрема, відомству було передано 25 одиниць ручних детекторів «ChemPro 100i» та
200 одиниць GPS модулів «ChemPro 100». В подальшому отримані технічні засоби будуть
направлені в прикордонні підрозділи, що знаходяться в районі проведення АТО для
посилення протидії незаконному переміщенню з неконтрольованої території та
подальшого розповсюдженню на території України небезпечних матеріалів чи речовин.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України
 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Порошенко провел перестановки в руководстве
Службы безопасности Украины
14.02.2017

Президент Петр Порошенко уволил Виталия Найду с должности
начальника департамента контрразведки СБУ. Об этом говорится в
соответствующем указе.
Новым главой контрразведки спецслужбы станет Алексей Петров. Кроме Найды
Порошенко уволил также руководителей Запорожского, Николаевского, Сумского и
Херсонского управлений СБУ и руководителя департамента защиты национальной
государственности Анатолия Дублика. Данил Доценко стал новым главой Херсонского
управления СБУ, Владислав Косинский - Сумского, Алексей Лях - Николаевского, Александр
Хилько - Запорожской. Найда возглавит управление СБУ в Тернопольской области, а
департамент защиты национальной государственности - Виктор Кононенко.
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
Підрозділи економічної безпеки СБУ за минулий рік
попередили державні збитки на 9 млрд грн

15.02.2017

"Місце прописки" активів деяких учасників найгучніших
українських корупційних злочинів показали на карті світу. Відповідну
інфографіку у Facebook оприлюднило Національне антикорупційне бюро.
Наприклад, у Німеччині та Іспанії детективи знайшли елітну нерухомість фігурантів
"газової справи" Онищенка. Також елітну нерухомість в Іспанії виявили у затриманої на
хабарі судді Сіверськодонецького міського суду Олени Горбатенко. У Латвії і Австрії
проводили банківські операції з розкрадання коштів "Об'єднаної гірничо-хімічної
компанії". Також через австрійський банк вивели 12 млрд грн рефінансування українських
банків. У Греції депутат-утікач Олександр Онищенко отримав громадянство. У Великій
Британії і Гонконзі реєстрували підприємства-посередники корупційної схеми у справі
завдання збитків "Державній продовольчо-зерновій корпорації". У Швейцарії виявили
"незаконне збагачення одного з народних депутатів" (прізвище не вказане). …
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
НАБУ закликає якнайшвидше створити
антикорупційні суди

16.02.2017

Поява в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду підвищить
ефективність боротьби з топ-корупцією в Україні. На цьому наголосив
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
Директор НАБУ під час виступу на відкритих громадських слуханнях щодо
результатів діяльності відомства, які відбулись 15 лютого з ініціативи Комітету Верховної
Ради України з питань запобігання та протидії корупції, підкреслив, якщо й надалі справи,
які розслідує Бюро, місяцями знаходитимуться в судах без руху, зусилля правоохоронних
органів у боротьбі з корупцією зводитимуться до нуля. «Справи НАБУ слухаються по всій
Україні, і не скрізь можна сформувати склад суддів у кількості трьох осіб зі стажем роботи
не менше п’яти років, як це передбачено законом. Неможливо вимагати від судді, у якого на
розгляді 100 справ, з-поміж яких «газова справа Онищенка», щоб він швидко і якісно в
рамках закону її слухав», – пояснив Артем Ситник. За його словами, проблему можна
усунути виключно шляхом формування професійного спеціалізованого суду. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Детальніше про
результати діяльності НАБУ – у звіті >>>

За матеріалами прес-центру НАБУ
 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Нацполіція та іноземні партнери з Євросоюзу і ООН
обговорили реалізацію спільного проекту
15.02.2017

17.02.2017

Підрозділи контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
економічної безпеки СБУ в 2016 році попередили збитки державного бюджету
на майже 9,3 мільярда гривень.
Співробітники спецслужби повернули до державної та комунальної власності
фінансово-матеріальні цінності на майже сімсот мільйонів гривень. Протягом 2016 року СБ
України у рамках масштабної операції не допущено розтрати 6,2 мільярда держкоштів на
соціальні виплати псевдопереселенцям з тимчасово окупованих територій. У рамках
кримінальних проваджень, відкритих за матеріалами підрозділів економічної безпеки СБУ,
арештовано майна та коштів на рахунках на суму 5,5 мільярда гривень. З початку 2017 року
сума арештованого майна вже становить майже десять мільярдів гривень. Станом на першу
декаду лютого поточного року співробітники СБУ також попередили державні збитки на
більше ніж 170 мільйонів, відновлено права державних та комунальних структур на майже
160 мільйонів гривень. Для мінімізації російської економічної експансії, за пропозиціями СБ
України Указом Президента України застосовано спеціальні економічні та інші
обмежувальні санкції до 125 юридичних та 77 фізичних осіб з РФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

КМЄС в Україні і Управління ООН з управління проектами обговорили
з керівниками структурних підрозділів Нацполіції низку питань, що
стосуються проекту у галузі верховенства права.
У зустрічі, яка відбулася 14 лютого, взяли участь начальник Департаменту кадрового
забезпечення Нацполіції Ігор Клименко, начальник Департаменту превентивної діяльності
НПУ Ігор Бабич, начальник Управління міжнародного співробітництва НПУ Юрій Гладун, а
також представники підрозділів превентивної діяльності, патрульної поліції і слідства. До
складу іноземної делегації увійшли представники Європейського Союзу в Україні Мартін
Клауке, Марко Ферраро та Катя Ленцинг, а також представники Управління ООН з
управління проектами Армен Чобанян, Ніл Пейдж та Ала Арман і представники КМЄС в
Україні Удо Моллер, Євген Воробйов та Ізабель Торен. Іноземних партнерів цікавила оцінка
потреб Нацполіції для реалізації проекту у галузі верховенства права («Право»), оскільки
Управління ООН з управління проектами та КМЄС в Україні є його співвиконавцями.
Учасники зустрічі обговорили низку питань, що опрацьовуються в рамках проекту.
Зокрема, йдеться про такі напрями, як управління кадрами, публічний порядок, взаємодія
поліції з громадами та кримінальні розслідування. Представники Нацполіції
поінформували закордонних партнерів про результати роботи, досягнуті на цей час
робочими групами. Вони працюють над запровадженням таких компонентів проекту, як
«crowd control», «community policing», реконструкція територіальних відділів поліції та
комунікація з населенням і органами місцевого самоврядування.
Читати повністю >>>

 ОРГАНИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
 ПРОКУРАТУРА

Читайте також: Керівництво МВС та Нацполіції
обговорило з канадською делегацією питання
двостороннього співробітництва >>>

За матеріалами прес-центру НПУ
Слідчі прокуратури у 2016 році розслідували
понад 43 тис. проваджень
15.02.2017

Юрій Луценко під час виступу на нараді щодо стану виконання
органами прокуратури у 2016 році покладених функцій та завдань
поінформував про результати роботи прокурорського слідства.
«Слідчі прокуратури у 2016 році розслідували понад 43 тисячі проваджень», зазначив Генеральний прокурор і додав, що головна концентрація зусиль була спрямована
на завершення слідства у злочинах, вчинених на Майдані, викриття корупційних оборудок,
припинення діяльності злочинних угруповань, захист економічних інтересів держави та
збереження її природних багатств. Юрій Луценко повідомив, що зусиллями слідчих державі
повернуто понад півмільярда гривень. «Це найбільший показник серед органів слідства усіх
правоохоронних органів», - підкреслив він. Однак, за словами Генерального прокурора, в
роботі слідчих ще залишається невирішеною низка проблем. «Найголовніше – це доведення
до логічного завершення проваджень стосовно представників злочинного режиму
Януковича», - наголосив він.
Читати повністю >>>

Читайте також: Результати діяльності
органів прокуратури за 2016 рік >>>

За матеріалами прес-центру ГПУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее
 Регистрации иностранных представительств
 Регистрация юридического лица
 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство
+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com Киев
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ЕКС-ЧИНОВНИКИ

Клюев через суд хочет вернуть лицензию на размещение
валютных ценностей за рубежом
13.02.2017

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев
просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконным
решение Национального банка аннулировать ему индивидуальную
лицензию.

А.КЛЮЄВ

В марте 2014 года Клюев направил документы управлению Национального банка в
Донецкой области на оформление индивидуальной лицензии по размещению валютных
ценностей на счетах за пределами Украины. В заявлении о выдаче лицензии заявителем
указывается его место жительства или местонахождения. Однако с 28 февраля 2014 года
Клюев объявлен в розыск. Кроме того, Генпрокуратура открыла уголовное производство
против Клюева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191
Уголовного кодекса. Как следует из материалов суда, в апреле 2015 года управлением НБУ
в Донецкой области Клюеву было выдано соответствующую лицензию. 24 июля 2015 года
Национальным банком было принято распоряжение №411-р об аннулировании Клюеву
индивидуальной лицензии. Не согласившись с этим Клюев подал в суд. 21 ноября 2016 года
ему было отказано в признании незаконным решения НБУ, а 17 января была отклонена его
апелляция. В связи с этим Клюев обратился в ВАСУ для признания незаконным решения
Нацбанка. В январе суд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное
расследование против Клюева.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

 МІЖНАРОДНІ & РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ірина Геращенко провела зустріч з Державним секретарем
МЗС Королівства Норвегія

Депутати взяли участь у Парламентських слуханнях,
які відбулися у штаб-квартирі ООН
17.02.2017

13.02.2017

Народні депутати України взяли участь у Парламентських слуханнях,
які відбулися у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Про це
повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
Візит відбувся на запрошення Президента Міжпарламентського Союзу Сабера
Чоудхурі та Голови 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Пітера Томпсона. Делегацію очолив
Перший заступник Голови Комітету Анатолій Дирів та голова підкомітету з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Ярослав Москаленко. Питання порядку
денного цих слухань були присвячені досягненню Цілей сталого розвитку у частині
збереження і сталого використання океанів, морів і морських ресурсів. Під час обговорення
наголошувалося, що загроза виснаження та деградації природних ресурсів планети в
цілому та океанів і морів зокрема, надмірна експлуатація цих ресурсів, втрата біологічного
різноманіття та загроза втрати цілих видів, забруднення та засмічення морів та океанів
напряму пов’язані з людською діяльністю. Учасники зазначили, що задля збереження
навколишнього середовища міжнародна спільнота має шукати шляхи невиснажливого,
збалансованого використання океанів, морського середовища з врахуванням екологічних,
економічних та суспільних інтересів людства. Також наголошувалося, що головними
проблемами, на які мають бути спрямовані основні зусилля міжнародної спільноти та
України зокрема -скорочення надходжень забруднення, сміття, зокрема, з прибережних
територій та зі стоком річок, запобігання забруднення від морського транспорту,
захоронення відходів тощо. Учасники Парламентських слухань пропонували шляхи
збереження рибних запасів, інших морських та океанічних ресурсів, захисту прибережного
та морського середовища. Було наголошено на необхідності реформувати та збалансувати
сфери споживання та виробництва, пов'язані з використанням океанів та морських
ресурсів. Представники Комітету під час Парламентських слухань в ООН запевнили своїх
міжнародних колег, що Україна підтримує спрямування зусиль міжнародної спільноти на
збереження навколишнього природного середовища, зокрема, морів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
під час зустрічі з Державним секретарем МЗС Королівства Норвегія Маріт
Бергер Рьосланд виступила за координацію роботи в міжпарламентських асамблеях.
Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, збереження
санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод, хід реформ в
Україні, питання двосторонньої співпраці і активізацію міжпарламентського діалогу, також
питання гендерної рівності і ратифікацію Стамбульської конвенції. Інформуючи про
ситуацію на Сході України, І.Геращенко подякувала норвезькій стороні за підтримку
суверенітету і територіальної цілісності . «Для нас є важливим, що у Спільній декларації про
партнерство між Україною і Норвегією, підписаній у жовтні 2016-го року в Осло, Росію
визнано агресором», - наголосила політик, висловивши жаль з приводу того, що «і на
сьогоднішній день у цій ситуації нічого не змінюється, Мінські угоди не виконуються».
Перший заступник Голови Верховної Ради виступила за координацію роботи в
міжпарламентських асамблеях у питаннях спільної протидії пропаганді з боку Російської
Федерації та протидії гібридній інформаційній війні. І.Геращенко подякувала за
гуманітарну допомогу, зокрема, ту, яка надається Норвезькою радою з питань біженців.
Говорячи про ключові гуманітарні проблеми, пов'язані з реінтеграцією Донбасу, вона
наголосила на проблемі відновлення інфраструктури, створення нових робочих місць,
підтримку малого і середнього бізнесу, освітні проекти. Перший заступник Голови
Верховної Ради поінформувала Державного секретаря МЗС Норвегії про перебіг реформ в
Україні. «Пріоритетом на цю сесію стало продовження реформи у сфері децентралізації,
продовження судової реформи, боротьба з корупцією», - сказала вона, наголосивши на тому,
що в Україні ухвалено найжорсткіше законодавство у сфері боротьби з корупцією. Своєю
чергою, Маріт Бергер Рьосланд заявила, що норвежці стурбовані ескалацією ситуації в
Україні та висловила підтримку українським реформам. …

Президент України провів зустріч з
Генеральним секретарем НАТО

Глава МИД Британии заверил Украину
в поддержке
18.02.2017

Президент України Петро Порошенко, у рамках робочого візиту до
Німеччини, провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба АПУ.
Глава держави поінформував Генерального секретаря НАТО про складну безпекову
ситуацію на Донбасі та суттєву ескалацію напруженості, спричинену масованими
обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків в районі Авдіївки. Єнс Столтенберг
підкреслив, що Північноатлантичний альянс зупинив практичну співпрацю з Росією, а
також підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей. Петро
Порошенко
висловив вдячність Генеральному секретарю за чітку позицію щодо
засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі. Він також подякував за
послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та
відзначив важливість збереження трансатлантичної єдності в реагуванні на триваючу
агресію Росії. Глава Української держави підкреслив важливість практичної допомоги, яку
надає НАТО Україні для зміцнення обороноздатності та реформування сектору безпеки і
оборони відповідно до стандартів Альянсу. Під час зустрічі було домовлено активізувати
подальшу роботу в рамках цільових Трастових фондів НАТО на підтримку України. Петро
Порошенко також запросив делегації Північноатлантичної Ради НАТО здійснити візит в
Україну в 2017 році. Відзначимо, 16 лютого Міністр соціальної політики Андрій Рева провів
робочу зустріч з керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. Про це
повідомляє урядовий портал. Міністр висловив вдячність за допомогу Трастового фонду
НАТО, який в цей складний для України час сприяє медичній реабілітації українських
військовослужбовців. „У нас є такий вислів – справжні друзі пізнаються в біді. Тому я щиро
дякую за ту значну допомогу, яку ви надаєте нам сьогодні, та хочу сказати, що ви для нас є
не лише партнерами, а й справжніми друзями України”, - заявив Андрій Рева. Сторони
обговорили питання подальшої співпраці у рамках проекту Трастового фонду НАТО з
медичної реабілітації та нові формати спільної роботи у сфері медичної, психологічної
реабілітації, адаптації українських військовослужбовців.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Європарламент продовжуватиме пильно стежити
за ситуацією на Сході України
10.02.2017

І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася із новопризначеним Головою
Комітету із закордонних справ Європейського Парламенту, Віцепрезидентом Європейської Народної Партії Девідом Макалістером.
Сторони погодилися з необхідністю продовження активної залученості
Європарламенту до розуміння ситуації в Україні. Зокрема, наголошено на важливій ролі ЄП
у процесі надання нашій державі безвізового режиму з ЄС, додаткових торговельних
преференцій, а також продовження політичної підтримки України у протистоянні
російській агресії. Девід Макалістер запевнив І.Климпуш-Цинцадзе в тому, що конфлікт на
Сході України буде залишатися у фокусі уваги Комітету із закордонних справ ЄП. За його
словами, наступного пленарного тижня Європарламент розгляне ситуацію в Авдіївці. На
запрошення Віце-прем`єра Девід Макалістер відвідає Україну найближчим часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

17.02.2017

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что
Лондон поддерживает Украину в ее борьбе против гибридной агрессии
Российской Федерации.
"Соединенное Королевство полностью поддерживает вас и включительно ваши
права и суверенитет. Это очень важно", – обратился Джонсон к президенту Украины Петру
Порошенко на панельной дискуссии "Будущее Запада: крушение или возвращение?" на
Мюнхенской конференции по безопасности. Глава британского внешнеполитического
ведомства отметил, что в России сейчас преобладают реваншистские тенденции, а также
указал на необходимость НАТО оперативно реагировать гибридные угрозы со стороны РФ.
В то же время Джонсон не увидел связи между отказом Украине в присоединении к Плану
действий по членству в НАТО в 2008 году и российской агрессией, назвав ее неизбежной.
"Если вы спрашиваете, привела ли Бухарестская декларация к гибридной войне со стороны
России в отношении Украины и всех остальных, то я не уверен, что это причина. Я думаю,
что это случилось бы в любом случае", – отметил министр.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Німеччина є ключовою країною ЄС, яка жорстко стоїть
на позиції продовження санкцій проти Росії
13.02.2017

Німеччина є ключовою країною ЄС, яка жорстко стоїть на позиції
продовження санкцій проти Росії до повного виконання мінських угод. Про
це заявила Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, як вплине обрання
Ф.Штайнмайєра на посаду Президента Німеччини на більшу підтримку України та на
посилення тиску проти Росії, вона наголосила, що керівництво Німеччини зберігає єдність у
підтримці територіальної цілісності і суверенітету України. Необхідність підтримувати
санкції до виконання мінських угод підтримують і канцлер Ангела Меркель, і новообраний
Президент Німеччини пан Франк-Вальтер Штайнмайєр, і лідер Соціал-демократичної партії
Мартін Шульц, екс-президент Європейського Парламенту. «Ця єдність позицій лідерів
Німеччини в питанні санкцій є важливою підтримкою України, і вона формує і задає тон
позиції Європейського Союзу», - підкреслила Перший віце-спікер Українського парламенту.
І.Геращенко нагадала, що за часів головування Німеччини в ОБСЄ, Ф.Штайнмайєр кілька
разів відвідував Україну і, зокрема, «дуже важливим був його візит на Донбас», коли своїми
очима можна було побачити руйнівні наслідки «руського миру». «Зустрічі з родинами
заручників, відвідання Донбасу, тверда позиція української влади, яка наполягає на
пріоритетності безпекового і гуманітарного блоку мінських угод, сприяли тому, що
сьогодні німецька і французька сторони також чіткіше усвідомлюють першочерговість і
важливість саме гуманітарного блоку угод, - зауважила І.Геращенко і додала. - Під час
останньої зустрічі в нормандському форматі міністрів закордонних справ я була вражена,
що 70% цієї дискусії було присвячено саме гуманітарній тематиці. І єдиним опонентом
того, щоб цей блок питань було виконано без зволікань, залишається Російська Федерація».
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Австрія фінансує нову ініціативу проон для активізації
місцевого розвитку в Україні
17.02.2017

Програма Розвитку ООН розпочинає впровадження нового проекту,
спрямованого на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш
уразливих руп населення у Чернівецькій та Одеській областях.
За фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії буде охоплено більше 150 000
осіб, які проживають в обласних центрах та принаймні 18 сіл, селищ та районів. Загальний
бюджет Проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, складає 500 000 євро.
Відзначимо, 14 лютого Посол Олександр Щерба зустрівся із віце-президентом Палати
Економіки Австрії Ріхардом Шенцом. В центрі уваги перебувала підготовка до засідання
Українсько-Австрійськоі міжурядової комісії, запланованого на травень, а також візит до
України представницької делегації австрійського бізнесу. Також, 13 лютого відбулася
зустріч О.Щерби з головою Генштаба Австрії. Обговорені питання співпраці збройних сил
двох країн. Нагадаємо, 10 лютого Посол зустрівся із президентом Об'єднання торгівельних
компаній Австрії та головою Австрійськоі ради шопінг-центрів. Тема розмови - підготовка
до Другого ярмарку українських виробників, який має відбутися цього року у Відні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПІВДЕННА ЄВРОПА

 БАЛТИКА

Хороша динаміка політичного діалогу має доповнитися
розвитком транзитного потенціалу країн

Посилення співпраці України з Мальтою в рамках
мальтійського головування в Раді ЄС
16.02.2017

В контексті мальтійського головування в Раді ЄС (з 1 січня 2017 р.)
14-15 лютого ц.р. відбувся робочий візит Посла України в Італії та на Мальті
(за сумісництвом) Є.Перелигіна до Республіки Мальта.
В його рамках проведено зустрічі з міністром закордонних справ Мальти Дж.Веллою,
спікером Парламенту Мальти А.Фарруджою та керівником Торгово-промислової палати
Мальти А.Боргом. У ході змістовних переговорів з представниками мальтійської сторони
було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці, ситуацію в зоні проведення
АТО та на тимчасово окупованій території Криму, хід реалізації реформ в Україні, питання
необхідності продовження санкційної політики ЄС щодо Росії до повного виконання
Мінських домовленостей, проблематику лібералізації візового режиму з ЄС та перспективи
розвитку українсько-мальтійських економічних відносин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Італії
Італія підтримує Україну у відстоюванні
територіальної цілісності

15.02.2017

15 лютого Посол України в Латвійській Республіці Євген Перебийніс
зустрівся з Міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом у
зв’язку із завершенням своєї дипломатичної місії в цій країні.
Посол подякував міністру за міцну і незмінну підтримку Латвійської Республіки
територіальної цілісності і суверенітету України як у двосторонніх відносинах, так на
міжнародному рівні. Сторони відзначили активний двосторонній діалог і обговорили
перспективи його подальшого поглиблення. Міністр закордонних справ Латвії наголосив
на значній зацікавленості Латвійської Республіки у поглибленні економічних зв’язків з
Україною, відзначивши позитивну динаміку торговельно-економічних зв’язків у 2016 р. У
цьому зв’язку Міністр зауважив значні перспективи розвитку мультимодального транзиту,
який би поєднав порти Балтійського, Чорного і Каспійського морів. Едгарс Рінкевичс
висловив сподівання щодо якнайшвидшого запровадження безвізового режиму для
громадян України, як закріплено зокрема і в декларації за підсумками Четвертого саміту
«Східного партнерства», який відбувся у 2015 р. в Ризі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Латвійській Республіці

17.02.2017

17 лютого 2017 р. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
у рамках участі в Мюнхенській конференції провів зустріч з Міністром
закордонних справ Італійської Республіки Анджеліно Альфано.
Глава МЗС України підкреслив важливість першої зустрічі з Главою МЗС Італійської
держави, яка наразі головує в G7. Запевняючи у підтримці Італією суверенітету та
територіальної цілісності нашої держави, А.Альфано наголосив на сприянні з боку Італії у
пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні на основі виконання Мінських
домовленостей. Міністр П.Клімкін також наголосив на важливості співпраці з Італією як
майбутнім головуванням ОБСЄ у 2018 році. З метою розвитку двостороннього
співробітництва міністри домовилися провести чергове засідання українсько-італійської
міжурядової комісії з питань економічного та фінансового співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 БАЛКАНИ

Президент України провів зустріч з Президентом
Республіки Словенія
12.02.2017

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Республіки Словенія Борутом Пахором, який відвідав Україну в рамках свого
міжнародного турне після візитів до Берліна і Москви.
«Дякую за сильну та надійну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності України, за тверду позицію в питанні забезпечення європейської
єдності, включно з санкціями, а також за чітку позицію щодо незаконної анексії Криму», зазначив Петро Порошенко. Президент Порошенко детально поінформував співрозмовника
про останнє загострення ситуації на Донбасі у зв'язку з обстрілами Авдіївки з боку
російсько-терористичних військ. Було відзначено, що для досягнення прогресу у
переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані
першочергові безпекові елементи Мінських домовленостей, передусім, повне і остаточне
припинення вогню та відведення важких озброєнь. Президент Порошенко наголосив на
важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного
відновлення незаконно порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у
міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим. Було також обговорено питання
європейської інтеграції України. Глава держави подякував за активну підтримку Словенії у
питанні якнайскорішого запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок
для громадян України. Сторонами було відзначено обопільну зацікавленість у розвитку
співробітництва у сфері енергоефективності, а також домовлено активізувати роботу з
метою відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом. Глава
Української держави підтвердив зацікавленість України в посиленні співпраці зі Словенію в
економічній, культурній та гуманітарній сферах.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Зустріч Бориса Гуменюка з керівником комітету із
закордонних справ кіпрського парламенту
14.02.2017

14 лютого відбулася зустріч Посла України в Республіці Кіпр Бориса
Гуменюка з головою групи міжпарламентських зв’язків «Кіпр-Україна»
кіпрського парламенту Йоргосом Ліллікасом.
Відзначимо, що Йоргос Ліллікас є головою Комітету із закордонних та європейських
справ Палати представників Кіпру та лідером кіпрської політичної партії Громадянський
альянс. В ході бесіди Йоргоса Ліллікаса поінформовано стосовно продовження порушення
РФ положень Мінських домовленостей, спрямованих на розв’язання ситуації на Сході
України, закликано до підтримки позиції України в контексті необхідності продовження
реалізації санкційної щодо РФ політики ЄС у відповідь на агресію цієї держави щодо
України та анексію нею АР Крим, а також наголошено на необхідності утримання кіпрською
стороною від участі в проведенні організованих на території РФ та АР Крим міжнародних
заходів економічного спрямування. Крім цього, з кіпрським політиком обговорено широкий
спектр актуальних двосторонніх відносин та окремі результати міжпарламентського
співробітництва між Україною та РК, в т.ч. й в рамках реалізації положень Меморандуму про
взаєморозуміння і співробітництво між Парламентом України та Палатою представників РК
від 16 грудня 2011 року. Сторони погодились на необхідності організації проведення вже
найближчим часом чергового раунду українсько-кіпрських міжпарламентських
консультацій в м. Нікосія з усього спектру питань обопільної зацікавленості.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зустріч заступника голови Комітету з питань євроінтеграції
Марії Іонової з литовською делегацією
16.02.2017

У день головного державного свята - Дня відновлення незалежності
делегація Литовської Республіки відвідали український парламент, зокрема
- Комітет з питань європейської інтеграції.
Делегація прибула у складі Надзвичайного і Повноважного Посла Марюса Януконіса,
лідера партії "Союз Вітчизни –Християнські демократи" Габріеля Ландбергіса,
його
заступника з питань міжнародних відносин Радвиле Морнюкайтє-Мікулєнє та Прем’єрміністра Литви у 1999-2000 рр., 2008-2012 рр. Андрюса Кубілюса. Заступник голови
Комітету Марія Іонова подякувала литовським колегам, що саме в такий день вони
прийшли до Верховної Ради України, а також за постійну і всебічну підтримку України на
рівні литовського парламенту, президента, звичайних громадян. Сторони обговорили
можливі напрями українсько-литовського співробітництва, проблеми у відновленні
інфраструктури окупованих територій - Донецької й Луганської обл, питання завершення
реформування Верховної Ради в контексті Місії Європейського парламенту з оцінки
потреб під головуванням Пета Кокса, Президента ЄП у 2002-2004 рр. та в 2015 –2016 рр.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Україна та Молдова домовилися про відновлення
економічного співробітництва
13.02.2017

Президент України повідомив, що під час переговорів з Прем’єром
Молдови Павлом Філіпом та українсько-молдовських делегацій досягнуто
домовленості про відновлення економічної співпраці двох країн.
Під час зустрічі з журналістами Глава держави зауважив, що в 2016 р. було зламано
тенденцію попередніх років і забезпечено зростання торгового обороту між країнами. «І ми
домовилися про подальші кроки, які прибирають будь-які перешкоди на цьому важливому
напрямку», - констатував він. «Мова, в тому числі йшла про поступове відновлення нашої
економічної співпраці. Цьому буде присвячене чергове засідання Міжурядової україномолдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке ми
домовилися провести в травні-червні поточного року», - додав він, зазначивши, що
відповідні доручення з підготовки засідання вже отримали співголови цієї комісії.
«Впевнений, що за результатами цієї зустрічі ми отримаємо конкретні пропозиції щодо
вирішення тих проблемних питань, які досі залишаються на порядку денному україномолдовських відносин», - сказав Порошенко. Окремо Президент України відзначив тісне
співробітництво Києва і Кишинева на міжнародній арені. «Ми твердо відчуваємо підтримку
наших молдовських партнерів в ООН, твердо відчуваємо підтримку в Раді Європи, ОБСЄ, в
інших організаціях при ухваленні рішень і резолюцій, що стосуються територіальної
цілісності України та рішучого засудження російської військової агресії», - сказав Петро
Порошенко. Не менш важливим Президент назвав співробітництво в екологічній сфері. За
його словами, було домовлено про формування спільної комісії та рішучі кроки, які
прискорять вирішення зазначених проблем. Він також висловився за об’єднання зусиль у
вирішені екологічних проблеми і кроків щодо забезпечення енергетичної незалежності як
України, так і Молдови. Глава Української держави запевнив, що Україна готова до
конструктивного діалогу з питань екології річки Дністер. У цьому контексті він повідомив,
що доручив Міністру екології України звернутися до молдавського колеги та спільно
ініціювати звернення до Європейської Комісії для залучення зусиль і фінансової допомоги
та забезпечення прозорості цього процесу….
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Товарообіг між Україною та Чехією за 11 міс.
минулого року зріс на 18,6%
15.02.2017

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром сільського
господарства Чеської Республіки Маріаном Юречкою.
Співрозмовники обговорили співпрацю наших країн у галузі сільського
господарства, а також привітали зростання товарообігу між Україною та Чехією в січнілистопаді 2016 р. на 18,6%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Міністр
сільського господарства Чехії, яка вже виділила Україні понад 6 мільйонів євро допомоги,
запевнив Віце-прем`єра у намірі його держави і надалі підтримувати українські реформи.
Серед іншого, йшлося про підтримку системи освіти, доступні чеські технології та «ноухау», а також можливість підвищення інституційної спроможності Держпродспоживслужби
України. Також Маріан Юречка підтвердив позицію Чеської Республіки щодо необхідності
збереження санкцій проти Росії. «Це потрібно сприймати не з точки зору економіки, це –
питання патріотизму і допомоги друзям. Якщо будемо мовчати зараз, то через кілька років
подібне може статися на кілька сотень кілометрів західніше від України», - сказав Маріан
Юречка. Нині чеські інвестори висловлюють велику зацікавленість співпрацею з Україною.
У цьому контексті Віце-прем`єр-міністр детально поінформувала Маріана Юречку про
роботу новоствореного Офісу із залучення та підтримки інвестицій. Співрозмовники
обговорили надання ЄС додаткових автономних торговельних преференцій Україні та
безвізового режиму. Маріан Юречка запевнив Іванну Климпуш-Цинцадзе в підтримці
Чехією цих питань у європейських інституціях. «Безвізовий режим допоможе розвитку
бізнесових зв`язків, що вигідно усім», - підкреслив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Проведення в Посольстві України в СР наради з торговельноекономічного співробітництва

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Зустріч із заступником директора Департаменту економіки
Міністерства закордонних справ Кувейту

16.02.2017

В четвер, 16 лютого 2017 року в Посольстві України в Словацькій
Республіці відбулася нарада з торговельно-економічного співробітництва за
участі Посла України в СР Юрія Мушки.
У ході наради за участі Президента ICC Ukraine, Голови Громадської ради при МЗС
України Володимира Щелкунова, представників посольств України та ICC Ukraine в
Словаччині, Угорщині, Австрії та Чехії відбувся конструктивний обмін думками щодо
шляхів та форм просування української продукції в країни Центральноєвропейського
регіону. Були обговорені також і шляхи обміну інформацією про бізнес-форуми,
конференції, круглі столи в країнах перебування. Посол України Ю.Мушка, зокрема,
поінформував присутніх про проведення 25-27 квітня у м. Кошице, Словаччина, четвертого
Словацько-українського бізнес-форуму та звернувся з пропозицією поширити інформацію
про зазначений захід серед ділових кіл країни перебування.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Словацькій Республіці

13.02.2017

Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач зустрівся із
заступником директора Департаменту економіки Міністерства закордонних
справ Держави Кувейт Абдуллою Джасемом Аль-Джраіві.
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього
економічного діалогу, зокрема можливість проведення 3-го засідання Міжурядової
українсько-кувейтської комісії з економічного, технічного та торговельного
співробітництва в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Зустріч із власником катарського фонду
“Faisal Holding”
15.02.2017

Президент України провів зустріч з Президентом
Республіки Польща
18.02.2017

У рамках участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки,
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Президент України проінформував про ескалацію ситуації на Донбасі та триваючу
агресію Росії проти України. Петро Порошенко наголосив на важливості дотримання
режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та
відновлення територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили
питання примирення українського та польського народів, рішуче засудивши нещодавні
акти вандалізму, що мали місце в Гуті Пеняцькій та історико-меморіальному заповіднику
«Биківнянські могили» та найімовірніше були організовані третьою стороною. Глава
Української держави високо оцінив послідовну позицію Польщі щодо протидії реалізації
проекту «Північний потік – 2» та оскарження рішення Європейської Комісії щодо
збільшення прокачування газу через газопровід OPAL. Сторони також обговорили питання
залучення України до регіональних ініціатив, зокрема співпраці між країнами Адріатики,
Балтії та Чорного моря. Під час зустрічі також була досягнута домовленість про проведення
ближчим часом у Києві Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки
Польща. Відзначимо, 10 березня до Польщі вирушить робоча група українських спеціалістів
з просторового розвитку, планування територій і реалізації містобудівних
інфраструктурних проектів. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України на зустрічі із заступником Міністра закордонних
справ Республіки Польща пані Йоанною Вронецкою та Послом Республіки Польща.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ЄВРАЗІЯ
 КАВКАЗ

Українські дипломати разом з членами родин відвідали Республіканське
об’єднання «Рада українців Казахстану»
13.02.2017

Велика українська родина зібралась 11 лютого 2017 р. у Палаці
Миру та Злагоди в Астані. Про це повідомляє Посольство України в
Республіці Казахстан, передає сайт МЗС України.
Представниця Об’єднання «Рада українців Казахстану» Ірина Воловик розповіла
присутнім про заходи, які проводилися Радою за останні роки, цікаві історії з життя
казахстанських українців. Дипломати оглянули представлену виставку виробів народних
майстрів, яскраві фотографії з історії Об’єднання. Дружній характер зустрічі ще раз
підкреслив, що українці, попри відстані та негаразди - об'єднуються, згуртовуються і ще раз
демонструють, що українська нація ніколи не скориться, а тому - непереможна!
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Казахстан

Посол України в Катарі Євген Микитенко провів зустріч в офісі
найбільшого приватного промислово-інвестиційного холдингу “Faisal
Holding” з його власником шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані.
Відзначимо, що Аль Тані також очолює Асоціацію бізнесменів Катару. Під час зустрічі
шейха ознайомлено з політико-економічною ситуацією в Україні, інвестиційним кліматом і
передано для опрацювання перелік державних підприємств, запланованих до продажу у
2017 р. В ході переговорів розглянуті питання українсько-катарського співробітництва у
галузях туризму, нерухомості та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
Україна готова налагоджувати торговельно-економічне та
інвестиційне співробітництво з Іраном
15.02.2017

Україна готова налагоджувати механізми, які сприятимуть активізації
торговельно-економічно та інвестиційного співробітництва. Про це повідомив
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий.
«Іран є одним із основних торговельних партнерів України за обсягами закупівель
аграрної продукції. І ці обсяги ми будемо тільки нарощувати, потенціал величезний. Крім
того, нам важливий прямий діалог між нашими країнами не лише в питаннях експорту з
України, а й в питанні імпорту ексклюзивної продукції, зокрема чаю, ківі, оливок», повідомив Міністр під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Посолом Ісламської
Республіки Іран в Україні Мохамmад Бехешті Монфаред та з представниками Ісламської
Республіки Іран в Україні. У ході зустрічі між сторонами були обговорені умови співпраці у
спільних інвестиційних проектах. Зокрема, Тарас Кутовий зауважив про вигідність
інвестування в українське машинобудування. «Ми робимо велику ставку на розвиток
українського машинобудування. Держава буде компенсувати 15% від вартості
сільгосптехніки українського виробництва. За рахунок цього ми плануємо підвищити
продуктивність в контексті урожайності та вийти на ще більш високий результат», розповів Кутовий. Окремим питанням зустрічі стало обговорення участі України у
великому міжнародному проекті з будівництва нового залізничного коридору між
країнами. Зокрема, проект дозволить вирішити логістичні проблеми транспортування
агропромислової продукції. На завершення, іранська сторона запросила Міністра Тараса
Кутового відвідати з офіційним візитом Іран. У свою чергу Міністр висловив готовність до
підписання офіційних Угод щодо співпраці між Україною та Іраном.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
 АЗІЯ
 ПІВНІЧНА АЗІЯ

Київ посилює міжнародну співпрацю
з японськими містами
14.02.2014

Перспективи українсько-таджицького
співробітництва
14.02.2014

14 лютого ц.р. Посол України в Таджикистані Віктор Нікітюк відвідав
ремонтно-екскаваторний завод ТОВ «Зінат» міста Душанбе. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Таджикистан.
Під час зустрічі з керівництвом та акціонерами підприємства висловлено обопільну
зацікавленість у розвитку взаємовигідної співпраці, визначено подальші кроки у цьому
напрямі. Відзначимо, 13 лютого ц.р. відбулася зустріч Посла України в Таджикистані
В.Нікітюка з Головою Державного комітету національної безпеки Таджикистану
Саймуміном Ятімовим. Сторони обговорили широке коло питань двостороннього
співробітництва та регіональної безпеки, перспективи подальшого поглиблення
українсько-таджицького партнерства в сферах, що становлять взаємний інтерес.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Таджикистан
Президент України провів телефонну розмову з
Президентом Туркменістану

Київ активізував давні відносини з дружньою країною – Японією,
зокрема, у сфері новітніх технологій, громадського транспорту, наукового,
культурного та освітнього обміну.
Для ознайомлення киян із самобутніми традиціями та останніми досягненнями
японців, 2-4 червня відбудеться яскравий і насичений подіями захід – Дні Кіото в Києві. Тоді
ж кияни зможуть відвідати в Деснянському районі оновлений парк Кіото, який
перетворить на справжній східний сад найкращий ландшафтний архітектор Японії Шіро
Накане. Новими деревами поповниться й алея сакур. Згідно з Указом Президента України, в
Києві відбудеться офіційна церемонія відкриття Року Японії. Буде організовано та
проведено дні японської культури, мистецтва та кіно, спільні виставки фотохудожників
двох країн, майстер-класи відомих японських підприємців і вчених, тематичні конференції і
презентації щодо розвитку інвестиційного співробітництва, міжнародні наукові
конференції. На меті – обговорення актуальних проблем сучасності за участю
Національного інституту стратегічних досліджень, а також спортивні змагання зі східних
бойових мистецтв, різноманітні конференції, семінари, круглі столи у загальноосвітніх і
вищих навчальних закладах.
Читати повністю (календар заходів) >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua

14.02.2017

Президент України привітав Гурбангули Бердимухамедова із
переобранням на посаду Президента Туркменістану. Про це повідомляє
прес-служба Глави Української держави.
Сторони обговорили шляхи активізації політичного діалогу між двома країнами.
Йшлося, зокрема, про організацію офіційного візиту туркменського лідера в Україну у
цьому році. Окрема увага була приділена активізації економічній складовій двосторонньої
співпраці. Співрозмовники досягли домовленості про проведення чергового засідання
Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурногуманітарного співробітництва вже ближчим часом. Петро Порошенко та Гурбангули
Бердимухамедов обговорили також питання залучення українських компаній до реалізації
інфраструктурних проектів у Туркменістані. Сторони також наголосили на важливості
відновлення прямого авіасполучення між Києвом і Ашгабатом. Президент Туркменістану
подякував Главі Української держави за вагомий особистий внесок у розвиток українськотуркменських відносин.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Сеул відвідала делегація Київської міської
державної адміністрації
14.02.2017

На запрошення мерії Сеула відбувся робочий візит до Республіки
Корея делегації Київської міської державної адміністрації на чолі з Першим
заступником Голови КМДА Геннадієм Плісом.
Під час візиту відбулися зустрічі делегації з Першим заступником Мера Сеулу Гйонггі Лю та Послом з міжнародних питань Уряду Сеульської метрополії Чанг-бом Кімом,
керівництвом вільної економічної зони Інчон, сеульської муніципальної будівельної
компанії “S.H. Corporation”, корпорації ”Hyundai Engineering & Construction”, Корейського
інституту цивільної інженерії та будівельних технологій. Делегація також ознайомилася з
роботою департаментів аудиту, будівництва та контролю за будівництвом сеульської мерії,
відвідала центр управління транспортом TOPIS та сміттєспалювальний завод в районі
Гангнам. В рамках проведених зустрічей відбулося ознаймомлення з передовим
корейським досвідом, обговорено питання залучення корейської сторони до впровадження
в Києві систем контролю за станом будівельних об’єктів та міським рухом, утилізації
сміття, реконструкції ТЕЦ-6 та створенння промислового парку «Київська бізнес-гавань».
Сторони розпочали опрацювання проект меморандуму про встановлення дружніх відносин
між Києвом та Сеулом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Зустріч Посла із Заступником Міністра
Міжнародного відділу ЦК КПК

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 КАНАДА

Канада ратифицировала соглашение о
ЗСТ с Украиной

17.02.2017

17 лютого 2017 року Посол України в КНР Олег Дьомін провів зустріч
із Заступником Міністра Міжнародного відділу Центрального Комітету
Комуністичної партії Китаю Ван Яцзюнєм.
Під час зустрічі обговорено актуальні питання розвитку відносин між Україною та
КНР, перспективи поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами, розглянуто
плани розширення міжпартійних контактів двох країн. Сторони висловили обопільну
зацікавленість у продовженні спільних зусиль, спрямованих на подальше просування
всебічної взаємодії України та КНР. Відзначимо, 15 лютого 2017 року відбулася зустріч
Посла України у Китаї Олега Дьоміна з делегацією китайських митців на чолі з відомим
експертом паном Лю Гуанціном. Під час розмови головна увага була приділена підготовці
низки заходів у контексті належного відзначення 25-ї річниці встановлення
дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
 АФРИКА
 МАГРІБ

15.02.2017

Нижняя палата федерального парламента Канады большинством
голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с
Украиной в третьем и окончательном чтении, сообщает Укринформ.
Теперь соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после
этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути
вступления документа в юридическую силу. Хотя Сенат имеет право отклонить любой
законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново,
законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней
палаты, обычно получают одобрение сенаторов. Напомним, Украина и Канада подписали
соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Соглашение о зоне свободной
торговли с Канадой будет имплементироваться в течение семи лет. 14 декабря 2016 года
нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
 США

Президент України провів телефонну розмову з
Державним секретарем США

Ганна Гопко провела зустріч з Послом
Королівства Марокко в Україн
14.02.2017

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко 14 лютого
провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства
Марокко в Україні Міною Тунсі.
Під час зустрічі сторони обговорили питання міжпарламентської співпраці, зокрема,
підтримки діючих і створення нових груп дружби в парламенті Марокко. М.Тунсі
наголосила, що Королівство Марокко вітає зацікавленість України у співробітництві в
різних сферах та зауважила, що пріоритетним напрямом залишається торговельноекономічна співпраця. Сторони також розглянули питання участі представників України в
щорічному форумі “Кран-Монтана”, який проходитиме 16-21 березня 2017 року у м. Дахла,
що традиційно зосереджує свою увагу на питаннях розвитку діалогу як між країнами, так і
між потужними економічними об’єднаннями. Надзвичайний і Повноважний Посол окремо
відзначила мужність українського народу, активну розбудову потужної української армії, а
також масштабність і динамізм реформ в Україні. Голова Комітету погодилася з думкою
Посла, що Королівство Марокко, як і Україна, зацікавлене в пошуку партнерів, відкритті
нових ринків та всебічному розширені економічної співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Виступ Генерального
Секретаря ООН
16.02.2017

В четвер, 16 лютого Посол України в Єгипті Геннадій Латій взяв
участь в урочистому заході, присвяченому офіційному візиту Генерального
Секретаря ООН А.Гутерриша до Єгипту.
Виступ Генерального Секретаря перед представниками акредитованого в Єгипті
дипломатичного корпусу було присвячено глобальним викликам сьогодення і ролі у цих
процесах, яка має відводитися сучасній молоді. Перед присутніми також виступили Міністр
закордонних справ Єгипту та Президент Каїрського Університету. Нагадаємо, 12 лютого
2017 року Посол України в Єгипті Геннадій Латій зустрівся з Генеральним Секретарем
Агентства з питань Співпраці та Розвитку (EAPD) при МЗС Єгипту Хаземом Фагмі. У ході
зустрічі було обговорено стан та перспективи розвитку співробітництва у галузі обміну
практичним досвідом у різних сферах двосторонньої співпраці. Співрозмовники відзначили
високий рівень взаєморозуміння, а також висловилися за подальшу активізацію усього
спектру двосторонніх відносин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України Єгипті
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 ПІВДЕННА АМЕРИКА

XXV річниця встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Бразилією
14.02.2017

Посол України Ростислав Троненко вручив листа Президента України
призначеного Президенту Бразилії Мішелю Темеру, Заступнику Державного
Секретаря МЗС Бразилії, Послу Нелсону Антоніо Табажара.
Вручення відбулося з нагоди відзначення XXV річниці встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Бразилією, 13 лютого ц.р. Нагадаємо, 5 лютого ц.р. Посол України
Ростислав Троненко на запрошення Командувача Сухопутних військ Бразилії генерала
Едуардо Діаса да Кости Вілласа Боаса взяв участь у церемонії підняття Національного
прапора Бразилії, яка відбулася на головній площі столиці - площі Трьох Влад. Відзначимо,
Бразилія є найбільшим торговельним партнером України в Латинській Америці. За даними
Державної служби статистики України за 9 міс. 2016р., двосторонній товарообіг з Бразилією
збільшився майже на $2 млн. до $156, 03 млн. Обсяги українського експорту продовжували
знижуватися і склали $11,11 млн. (-65% порівняно з аналогічних періодом 2016 р.). У свою
чергу, бразильський імпорт збільшився на 18 % і склав $144,91 млн. Це призвело до
негативного для України сальдо у розмірі 133,8 млн. дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Робочий сніданок з Міністром закордонних справ та
Міністром економіки Гватемали
13.02.2017

Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у робочому
сніданку з Міністром закордонних справ Гватемали та Міністром економіки
Гватемали, які відвідали Мексику з робочим візитом.
Під час сніданку було обговорено перспективи розбудови відносин між Україною та
Гватемалою, зокрема активізації політичного діалогу, розширення економічного
співробітництва, насамперед нарощування обсягів двосторонньої торгівлі, а також
посилення взаємодії двох країн в міжнародних організаціях. Високопосадовці Гватемали
були поінформуванні щодо ситуації в Україні та реформ, що впроваджуються Урядом
країни. Зробивши окремий наголос на питаннях тимчасової окупації РФ АР Крим та м.
Севастополь, а також російської агресії на територіях Донецької та Луганської областей.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
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17.02.2017

Президент України, перебуваючи з візитом у Німеччині в рамках
участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну
розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Глава держави привітав Рекса Тіллерсона з призначенням на посаду та побажав
успіхів у виконанні відповідальної зовнішньополітичної місії. Президент поінформував
Держсекретаря США щодо останньої ескалації ситуації на Донбасі та порушення Росією
Мінських домовленностей. Зі свого боку, Держсекретар США проінформував про результати
зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні та наголосив на важливості
виконання Мінських домовленостей. Під час розмови йшлося про протидію триваючій
російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно
з Кримом, в тому числі з допомогою політики санкцій. Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон
окреслили коло питань, які потребують нагальної уваги на цьому етапі зміцнення
стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном. Президент України запросив Рекса
Тіллерсона відвідати з візитом Україну. Нагадаємо, 5 лютого цього року Президент України
провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом
Трампом. Президент подякував Главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України. П.Порошенко висловився за активізацію економічних і
ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту
громадян обох країн. Під час розмови обговорено майбутній візит Президента П.Порошенка
до США, для підготовки якого до США поїде Міністр закордонних справ України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відкрив
VIII Безпековий форум у Вашингтоні
17.02.2017

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в середу, 15
лютого, відкрив VIII Безпековий форум у Вашингтоні, що проходив у
бібліотеці Конгресу США. Про це повідомляє прес-центр МЗС
У своєму вітальному слові Міністр подякував за двопартійну підтримку України з
боку американських законодавців, яка відіграє велику роль для безпеки України і світу. Він
наголосив на практичній цінності американської допомоги, спрямованої на зміцнення
оборонозданості України. Міністр, зокрема відзначив ефективність навчань
американськими інструкторами українських військових, підкресливши, що ЗСУ довели
свою боєздатність і готовність стримувати російську агресію, що, зокрема, було
продемонстровано під час нещодавньої ескалації внаслідок дій російсько-терористичних
сил в районі Авдіївки. Павло Клімкін також підкреслив, що мир може бути відновлений на
Донбасі лише коли Росія виконає свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей.
«Це, передусім, стосується режиму припинення вогню, допуску міжнародних спостерігачів,
які матимуть всі можливості проводити моніторинг та верифікацію, відвід озброєнь та
звільнення заручників». Міністр також наголосив на необхідності де-окупації Криму та
повного відновлення територіальної цілісності України. Відзначимо, Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін провів зустріч з Президентом Freedom House Майклом
Абрамовіцем. У контексті публікації рейтингу Freedom in the World 2016, П.Клімкін
наголосив на неприпустимості будь-яких некоректних варіацій щодо належності Криму
Україні, навіть за умови використання усталених методологій оцінювання. Сьогодні Крим –
це тимчасово окупована українська територія і повну відповідальність за порушення прав і
свобод людини на півострові несе держава-окупант – Російська Федерація. У свою чергу
Майк Абрамовіц запевнив Міністра у повній підтримці позиції України, а також зазначив,
що Freedom House від самого початку російської окупації півострова різко засуджувала дії
Росії, які вважає найбільшим порушенням міжнародного права з часів Другої світової війни.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
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Уряд схвалив угоду про співпрацю України та Австралії
в галузі ядерної енергетики
15.02.2017

Уряд України схвалив угоду про співпрацю з Австралією у галузі
ядерної енергетики. Про це під час брифінгу повідомив Надзвичайний і
Повноважний Посол України в Австралії Микола Кулініч.
“Буквально щойно, кілька днів тому, український уряд скінчив і схвалив угоду про
співробітництво між Україною та Австралією в галузі ядерної енергетики, і тепер ми,
фактично, відкриваємо собі дорогу до найбільш масштабного економічного, економічнополітичного проекту постачання уранового палива на наші атомні електростанції України.
Нам потрібно тільки зараз закінчити адміністративну угоду, це технічне питання. І уявіть,
зараз вже Австралія зможе покривати до 30% потреб нашої енергетики у ядерному паливі”,
- сказав він. Також він додав, що цей проект дуже вигідний як Австралії, так і Україні, навіть
з політичної точки зору, цей же уран закупала Росія. Він додав, що Австралія - єдина країна,
яка ввела санкції і продовжує їх не кожні півроку, а до 2018 року включно. У підсумку він
відзначив те, що це непоганий початок 25-го року дипломатичних відносин країн і
висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Посол України в Австралії взяв
участь у проекті "Дипломатія без кондонів" >>>

За матеріалами day.kyiv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ОКЕАНІЯ

Степан Кубів зустрівся з послом Нової Зеландії
в Україні Венді Хінтон
15.02.2017

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів 15 лютого зустрівся з Надзвичайним і
Повноважним Послом Нової Зеландії в Україні (за сумісництвом) Венді Хінтон.
Під час зустрічі обговорили можливості збільшення обсягів взаємної торгівлі та
збільшення інвестицій. За 11 місяців 2016 року експорт з України до Нової Зеландії
збільшився у 1,5 раза та склав $ 2,4 млн (за 11 місяців 2016 року порівняно до аналогічного
періоду 2015 року). При цьому фактичні обсяги двосторонньої торгівлі залишаються вкрай
малими та дорівнюють $ 12,6 млн. Степан Кубів відзначив, що торгівля між Новою
Зеландією та Україною відзначається суттєвими змінами, передусім у структурі та обсягах
товарної продукції. Це є наслідком політики переорієнтації ринків збуту, які відбуваються
як в Україні, так і Новій Зеландії. “Україна активно працює над створенням умов для
розширення ринків збуту для наших експортерів, які постраждали від втрати російського
ринку та російської економічної агресії проти України. Підтримка України з боку Нової
Зеландії тим більш цінна, адже російський ринок збуту відігравав важливу роль в
новозеландській економіці. Тому наші країни мають підтримувати одна одну у роботі над
диверсифікацією ринків збуту, які зазнали скорочення внаслідок російської агресії проти
України”, - наголосив Степан Кубів. Венді Хінтон у свою чергу відзначила, що Нова Зеландія
свого часу пройшла схожий шлях структурних реформ і готова ділитися своїм досвідом з
Україною. “Наприклад, у 1980-х роках Нова Зеландія провела докорінну структурну
трансформацію, повністю відмовившись від субсидування будь-яких галузей економіки.
Нова Зеландія відома у світі цим кроком та дерегуляцією. Ми готові ділитися своїм
досвідом з українськими колегами”, - пояснила Венді Хінтон. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Шимкив объяснил, почему украинцы
не видят результатов реформ
15.02.2017

Среднее время принятия закона в Украине составляет 6-9
месяцев, поэтому внедрение некоторых реформ так растягивается во
времени. Об этом журналистам сообщил замглавы Администрации
Д.ШИМКІВ
президента Дмитрий Шимкив после форума РПР "Приоритеты года
реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство".
"Среднее принятие закона в Украине – 6-9 месяцев, а в худшем случае и до 1,5 года. А
дальше нужно принимать подзаконные акты и т.д. Конечно, средняя часть бюрократов
будет сопротивляться. Несмотря на это, за три года создана большая часть институций. А
институции – это не только процессы, есть конкретные вещи, которые достигнуты.
Довольны ли мы? Конечно, нет. Но когда мы смотрим на перечень и сравниваем с другими
странами, я считаю, что мы движемся в беспрецедентных условиях агрессии со стороны РФ,
сложной экономической ситуации, и тем не менее есть макроэкономическая стабилизация,
есть вооруженные силы, начаты антикоррупционная и реформа судоустройства", – сказал
Шимкив. Открывая форум посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что хоть и
медленно, но реформы в Украине все же продвигаются. Правда, обычные граждане этого не
видят из-за недостаточной коммуникации власти с обществом. "Я думаю, что самое
главное, – это построение коммуникаций, а не пиара. Как правило, коммуникации не очень
интересны. Потому что коммуникация объясняет, как происходит процесс создания
реформы или проведения изменений. Это, соответственно, принятие законопроектов,
обсуждение законопроектов, принятие в первом чтении, во втором чтении и т.д. Как
правило, обычному гражданину это неинтересно, его интересует результат. Я очень
уважаю маркетинговые документы, которые созданы во многих странах об успехах их
реформ, и действительно во многих странах достигнуты их результаты. Но когда мы
смотрим на исторические факты, действительно реформа правоохранительных органов в
Грузии, но результаты начались только на пятый год, на второй год была изменена
концепция и Эка Згуладзе, которая эта делала, сделав выводы с реформы полиции в Грузии,
значительно быстрее это сделала в Украине. Мы сделали это за полгода", – сказал Шимкив.
По его словам, Украина – единственная страна, которая считается самой успешной в
электронных закупках. "Если мы говорим о Prozorro и электронных закупках, то
большинство стран мира и Европы не имеют электронных закупок вообще. Сингапур –
также интересная история, любят цитировать Ли Куан Ю. Если вы посмотрите на историю
антикоррупционного бюро в Сингапуре: во-первых, его создали британцы за шесть лет до
прихода Ли Куан Ю. Во-вторых, когда Ли Куан Ю пришел к власти он использовал эту
институцию для политической борьбы, подчинив ее себе и она перестала быть
независимой. У нас антикоррупционное бюро реально работает только год, потому что год
оно создавалось, набиралось, тренировалось… А сегодня мы имеем в нашем НАБУ более 280
расследований, более 40 дел в судах и по 10 делам есть приговоры", – подытожил Шимкив.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
БЛОГ

ФОКУС

Вплив тарифної політики на промисловість
та економіку
14.02.2017

У Верховній Раді відбувся круглий стіл на тему: «Вплив тарифної
політики на промисловість та економіку». Про це повідомляє Інформаційне
управління Апарату Верховної Ради України.
Здорожчання газу для промисловості на 22%, підвищення вартості нестандартного
приєднання до електромереж в кілька разів, очікуване збільшення тарифів на вантажні
залізничні перевезення на 25% - все це критично послабить українську промисловість та
економіку. Про це під час круглого столу на тему: «Вплив тарифної політики на
промисловість та економіку» заявили очільники парламентських комітетів, керівники
галузевих асоціацій і великих промислових підприємств та профільні експерти. Аби
мінімізувати негативні ефекти від рішень НКРЕКП та урядових структур, за результатами
засідання, було сформульовано низку пропозицій. Зокрема, голова Комітету Верховної Ради
України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк закликав
запобігти друку Постанови НКРЕКП про шестикратне, за оцінками експертів, підвищення
питомої вартості нестандартного приєднання до електромереж та забезпечити проведення
НАБУ розслідування цього рішення. Крім того, парламентарій наголосив - підвищувати
тарифи на вантажні залізничні перевезення на 25% сьогодні категорично не можна:
“Підвищення можливе не раніше, ніж влітку і на значно менший відсоток. Має бути
досягнутий компроміс з галузевими асоціаціями - металургами, рударями, аграріями тощо”.
“Треба змусити МЕРТ та Мінфін до діалогу та захисту інтересів промисловості. Діяльність
цих міністерств має ширші завдання, ніж впровадження ProZorro, приватизація чи
обслуговування співпраці з МВФ. Власна промисловість має стати найвищим пріоритетом
не на словах, а у справах!” – додав В.Галасюк. “Діагноз ситуації, яку ми сьогодні маємо дуже
простий – це монополізм на енергетичних та інших ринках. Але і ліки дуже прості конкуренція. Чим більша буде конкуренція, тим нижчими будуть ціни, тим більш прозоро
будуть функціонувати ринки і тим краще нам буде жити і працювати», - переконаний
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський.
“При прийнятті рішень у нас повинна бути домінанта інтересів України і українців, а не
політичних амбіцій і політичних завдань, які кожний перед собою ставить», - зазначив
народний депутат. Тим часом, через незадовільну роботу ПАТ «Укрзалізниця» український
гірничо-металургійний комплекс в другому півріччі 2016 року вже зазнав збитків недовиробив близько 3 млн. т сталі. Про це повідомив президент ОП «Укрметалургпром»
Олександр Каленков. За його словами, структура собівартості залізничного тарифу УЗ
залишається непрозорою: «Нам кажуть, що ставки низькі, а в презентаціях для
європейських інвесторів вказується рентабельність вантажоперевезень на рівні 35-50%.
Таким чином, використовуючи монопольне становище, залізниця субсидує пасажирські
перевезення”. О.Каленков переконаний, що в Україні тариф на транспортування газу вже
вище, ніж тариф на газ в РФ. «У цьому році УЗ запланувала інвестувати 27 млрд. грн., але
вже зараз, до підвищення з/д тарифів, компанія може освоювати 13 млрд. грн. Покажіть
свою ефективність, і тоді ми погодимося на індексацію», - резюмував він. Аграрії ж
запропонували, аби повернути довіру до перевізника – включити до його наглядової ради
представників ключових галузей. Вагони ж для своїх вантажів готові будувати самостійно,
за умови надання 30% знижки на тариф. Крім того, президент «Української зернової
асоціації» Володимир Клименко нагадав про специфіку роботи сектору і наголосив, що
підвищення тарифів до 1 липня є для представників галузі неприйнятним. Питання ж
підвищення вартості нестандартного приєднання до енергомереж стосується будь-якого
бізнесу, заявив голова Української асоціації відновлювальної енергетики, керівник сектору
«Енергетика» Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель: “Доступ до інфраструктури,
що була створена ще за радянських часів, має бути інвестиційною перевагою України.
Фактично ж неадекватне рішення регулятора призводить до зупинки реформи
енергетичної галузі”.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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У 4 кварталі 2016 р. зростання економіки України
становило 4,7% ВВП
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Молодые бюрократы рассказывают, почему
остаются на госслужбе
16.02.2017

Молодые
специалисты
из
разных
секторов
госслужбы
рассказывают,
зачем
согласились
на
нее,
как
боролись
с
«бюрократической гидрой» и что из этого вышло, пишет nv.ua
О необходимости тотального обновления бюрократического аппарата, заговорили
сразу же после революции и смены власти. Коррумпированных чиновников, которые
десятки лет просидели на одних и тех же стульях, должны были сменить молодые,
современные и перспективные. Тогда многие вызвались сделать такой шаг, сменив работу
в хорошо оплачиваемом корпоративном секторе, а иногда и страну проживания, на работу
на государство. Все они осознавали при этом, что за невысокую зарплату придется иметь
дело с кумовством, взяточничеством и бюрократией. Но они сознательно выбирали эту
работу, говоря: кто, если не мы. Но спустя полгода, год, два, не дождавшись обещанной
реформы госслужбы, многие из них стали покидать свои кабинеты: одни – сломав копья о
бюрократические мельницы, другие - разуверившись в возможности изменений, третьи –
исчерпав финансовую подушку. Спустя три года после волны массового прихода этих
людей во власть – и на волне чемоданных настроений, охвативших Украину в последние
недели, мы публикуем рассказы четверых молодых украинцев, которые решились
поработать на государство в это не самое простое время – и ни разу об этом не пожалели.
Все они трудоустроились через агенство Lobby X (платформа по трудоустройству и
рекрутинговое агентство с фокусом на вакансии в некоммерческом секторе: общественные
организации, команды реформаторов в правительстве и офисы поддержки реформ, - НВ).
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
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© Александра Горчинская

У 4 кварталі 2016 р. зростання економіки України сягнуло 4,7% ВВП.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман,
презентуючи Звіт про хід і результати виконання програми діяльності КМУ.
"У 4 кв. 2016 ми мали економічне зростання 4,7% ВВП. Це означає, що українська
економіка почала вставати з колін і у перспективі, ми будемо мати можливість у тому числі
на підвищення усіх необхідних соціальних стандартів", - підкреслив Володимир Гройсман. У
2016 р. вдалося забезпечити з 2 півріччя зростання економіки, яке дорівнювало 2,2%
відносно 2015. "Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб підтримати це економічне
зростання, пришвидшити і, найголовніше, забезпечити його сталість. Ми хочемо, щоб це
було не одноразове зростання - 4 кварталу або 2017 р., - а й 2018 і 2019 рр. були роками
економічного зростання. Економічне зростання дає нам наповнення Державного бюджету і
перенаправлення цих коштів на підвищення якості життя людей", - наголосив Глава Уряду.
Відзначимо, загалом валовий внутрішній продукт України в 2016 році зріс на 1,8%, заявляла
наприкінці січня заступник міністра фінансів Оксана Маркарова. Нагадаємо, в першому
кварталі 2016 року зростання становило 0,1%, у другому - 1,4%, в третьому - 1,8%. Тобто
темпи зростання економіки України прискорюються. НБУ у січні 2017 р. покращив оцінку
зростання ВВП України в 2016 році з 1,1% до 1,8% і підвищив прогноз на 2017 рік до 2,8% з
2,5%. ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 р, хоча темпи
падіння «квартал до аналогічного кварталу попереднього року» постійно знижувалися: у І
кварталі – 17%, у ІІ– 14,7%, в ІІІ – 7,2%, у четвертому – 1,4%.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Теневая экономика Украины сократилась до 35% Минэкономразвития

У Минфина забрали контроль за изготовлением
ценных бумаг и документов

14.02.2017

Уровень теневой экономики в января-сентябре 2016 г. составил 35%
от официального ВВП, как сообщает МЭРТ, это на 5 процентных пунктов
меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года.
"Детенизация является результатом действия нескольких факторов: сохранения
относительной макроэкономической стабильности (по итогам девяти месяцев 2016 рост
реального ВВП составил 1,3%, инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в
соответствующем периоде 2015 при девальвации среднемесячного обменного курса
гривни к доллару США на 12 2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года);
улучшения бизнес-климата в результате соблюдения политики дерегуляции и
оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью
повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80
место среди 190 стран; в рейтинге Doing Business-2016, уточненном в соответствии с
методологией, применяемой в этом году, Украина принадлежало 81 место среди 189
стран); восстановления и формирования новых межотраслевых связей в экономике;
постепенной легализации отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ", отмечает МЭРТ. Ведомство отмечает, что детенизация сдерживается рядом факторов. Это, в
частности, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, товарные и
транзитные ограничения страны-агрессора финансовые риски, а также наличие
неподконтрольных территорий. В июле Минэкономразвития оценивало уровень теневой
экономики в Украине в 40% или даже больше, в то время как министр финансов Александр
Данилюк - в 30%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины
на 2017г с 2,9% до 2,4%

16.02.2017

Рост ВВП Украины в 2017 г. ожидается на уровне 2,4% при инфляции
(декабрь к декабрю) 11%, такой консенсус-прогноз от декабря минувшего
года обнародовало Министерство экономического развития и торговли.
Согласно ему, эксперты ожидают в следующем году увеличения ВВП страны на 3,1%
при инфляции 8%. МЭРТ указывает, что в предыдущем консенсус-прогнозе от августа 2016
оценки экономического восстановления и замедления инфляции были оптимистичнее:
эксперты ожидали в 2017 г. роста ВВП на 2,9% при инфляции 9%, а в 2018 г. его ускорения
до 3,6% при замедлении инфляции до 6%. Как сообщалось, в 2016 г. правительство
оценивает рост ВВП в 2,2%, тогда как инфляция составила, по данным Госстата, 12,4%. При
этом в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному кварталу прошлого
года рост ускорился до 4,7% с 2% в третьем квартале, 1,4% – во втором и 0,1% – в первом.
ВВП Украины в 2015 г. упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 г., хотя темпы падения
"квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" в 2015 году постоянно снижались: в
І квартале – 17%, во ІІ – 14,7%, в ІІІ – 7,2%, в четвертом – 1,4%. Правительство построило
госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанка
Украины ожидает увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%. Курсовой прогноз для
гривни на конец текущего года ухудшен до 29,85 грн/1$ с ожидавшихся в августе прошлого
года 28,9 грн/$1, тогда как для 2018 года – до 30,1 грн/$1 с 29,0 грн/$1.
Консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами 10 различных
организаций и компаний, в частности, МЭРТ, Института экономики и прогнозирования НАН Украины,
Института экономических исследований и политических консультаций, Международного центра
перспективных исследований, инвесткомпании "Драгон Капитал", Bleyzer Foundation. В августе 2016 г.
таких экспертных организаций было 13, в том числе НБУ, "CASE Украина" и Райффайзен Банк Аваль.

Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ & ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ.

МВФ задоволений ходом переговорів з Україною
щодо нового траншу
13.02.2017

Переговори Міжнародного валютного фонду з Україною про
виділення чергового траншу просуваються добре. Про це в інтерв'ю Рейтер
сказала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.
"Я впевнена, що переговори йдуть в правильному напрямку, і ряд ключових питань
вже врегульовано", - сказала Лагард. "Нашій команді залишилося уточнити кілька моментів
з українською владою", - сказала вона, але відмовилася вдаватися в подробиці. Раніше
голова НБУ Валерія Гонтрева прогнозувала отримання наступного траншу від
Міжнародного валютного фонду в кінці лютого або на початку березня. У вересні 2016 року
МВФ схвалив надання Україні 3-го траншу в розмірі 1 млрд доларів. Як повідомлялося, для
продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести
пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати
"спрощенку" і відкрити земельний ринок.
Читати повністю >>>

Читайте також: Чого чекає МВФ
від України в 2017 році >>>

За матеріалами epravda.com.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ІНІЦІАТИВИ

Завдання Українського інституту – всебічно
презентувати Україну за кордоном
13.02.2017

Міністр закордонних справ України презентував в Українському
кризовому медіа-центрі бачення та напрацювання МЗС щодо Українського
інституту – установи, яка презентуватиме Україну за кордоном.
Міністр зауважив, що першим кроком до розробки концепції та статуту Українського
інституту стало вивчення світового досвіду функціонування подібних інституцій в інших
державах (Британська Рада, Гете Інститут, Польський інститут, Чеський центр,
Австрійський культурний форум, Американський простір тощо), а також консультації з
керівництвом іноземних культурних інституцій в Україні. Мета створення Інституту –
розуміння сучасної України і зростання довіри до неї у міжнародному інтелектуальному і
культурному середовищі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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КМУ передал полномочия по организации и контролю за изготовлением
ценных бумаг, бланков и документов строгой отчетности от Министерства
финансов Министерству экономического развития и торговки.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно
документу, все полномочия по контролю и управлению процессом изготовления
документов, бланков и ценных бумаг передаются Минэкономразвития. Как сообщал
УНИАН, ранее Кабинет министров передал контроль над полиграфическим комбинатом
«Украина», занимающимся изготовлением ценных бумаг, от Национального банка
Министерству экономического развития и торговли.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Премьер поручил разработать систему
развития промпроизводства
16.02.2017

В четвер, 16 февраля, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
провел очередное совещание по вопросам поддержки промпроизводства в
Украине. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «АвтоКрАЗ».
В совещании приняли нардеп Константин Жеваго вместе с Романом Черняком,
генеральным директором ПАО «АвтоКрАЗ» - единственного национального производителя
грузовых автомобилей. Присутствовали также Первый вице-премьер-министр - Министр
экономического развития и торговли С. Кубов, Министр финансов А. Данилюк, Первый
заместитель Министра экономического развития и торговли М. Нефедов, руководство МО,
МВД, ГСЧС, «ГАК «Автомобильные дороги Украины». Участники заседания, среди прочего,
обсудили планы по удовлетворению потребностей государственных учреждений в
поставках отечественной специальной автомобильной техники. По итогам обсуждения
первому вице-премьеру - Министру экономического развития и торговли Украины С.
Кубиву и Национальному комитету по промышленному развитию было поручено
разработать систему стимулирования промышленного производства в Украине. «Нужна
качественная система стимулирования собственного производства. Такими системными
шагами мы однозначно будем восстанавливать украинскую экономик», - подчеркнул В.
Гройсман. «Очень важно, чтобы мы получили качество производства. Каждому, кто
использует технику, она нужна для перемещения и спасения жизни людей, - отметил
Премьер. - С каждым автомобилем, который выпускается с конвейера, качество должно
повышаться. Это даст возможность, в том числе расширять горизонты экспортного
потенциала нашего машиностроения».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ»
Рада з просування експорту провела виїзне регіональне
засідання в Івано-Франківську
17.02.2017

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів і
Торговий представник Наталія Микольська взяли участь у засідання
регіональної Ради з просування експорту, що відбулося у Івано-Франківську.
Рада з просування експорту при Мінекономрозвитку створена, щоб забезпечувати
ефективний діалог між Урядом та бізнесом, задля оперативного інформування бізнесу про
нові можливості та отримання зворотнього зв’зку. Рада з просування експорту була
створена у 2015 р. і за час свого існування провела майже 40 засідань, п’ять з яких пройшли
у регіонах: Дніпрі, Львові, Херсоні, Чернігові і, власне, Івано-Франківську. Учасники виїзного
засідання обговорили подальші можливості для просування українського експорту та
розвитку міжнародної торгівлі. Степан Кубів наголосив: “Ми забезпечуємо реалізацію
масштабних реформ для економічного зростання, покращенням інвестиційного клімату,
дерегуляцію, митну та податкову реформи, а також розширення експортних можливостей
для українського виробника. Державна політика буде і надалі сприяти залученню
інвестицій та підтримці експортних можливостей регіонів. Бо з регіонального успіху
складається загальний успіх та процвітання всієї України”. Наталія Микольська закликала
бізнес до відкритого діалогу з Мінекономрозвитку й Офісом з просування експорту:
“Нещодавно ми створили покроковий посібник про експорт одягу та взуття до ЄС. Це
інструкція, за якою українські виробники вже сьогодні можуть почати підкорювати
закордонні ринки. Ми працюємо для вас: вже майже закінчили розробку Експортної
стратегії для України, яка передбачає створення експортних стратегій для кожного регіону.
І у цьому ми хочемо залучитися підтримкою і експертною думкою регіонального бізнесу”.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Презентовано модель управління децентралізації
в секторі «місцеві бюджети»
15.02.2017

На стратегічній сесії щодо секторальної децентралізації у сфері «місцеві
бюджети» визначено матрицю реформи, операційні цілі та завдання на 2017
рік. Про це повідомляє урядовий портал.
Сесію ініційовано Мінрегіоном спільно з Мінфіном, Мінкультури, МОН, МОЗ,
представниками Проектного офісу секторальної децентралізації
та Проекту EDGE.
Презентовано модель управління процесами реформи децентралізації в секторі «місцеві
бюджети». Модель орієнтована на досягнення результату в умовах стратегічного
планування та моніторингу виконання завдань. У рамках планування завдань сформовано
пропозиції щодо впровадження фінансової, бюджетної децентралізації, із врахуванням
особливостей реформи секторів освіти, культури, охорони здоров’я. Нагадаємо,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України за сприяння Міністерства фінансів України та підтримки
Швейцарсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
підготовлено фінансовий аналіз виконання доходів місцевих бюджетів України та 159
об’єднаних територіальних громад за 2016 рік. Дані аналізу свідчать про позитивну
динаміку впровадження фінансової децентралізації та реформи місцевого самоврядування,
складовою першого етапу якої є добровільне об’єднання територіальних громад.
Надходження власних доходів місцевих бюджетів України зросли в 1,5 раза (+ 49,3%), або
на 48,5 млрд грн порівняно з 2015 роком та склали 146,6 млрд грн. Власні надходження
бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж у 3 рази порівняно з 2015 роком (з 1 млрд
грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на 1 жителя, в середньому, власні доходи бюджетів ОТГ
збільшилися на 1645 грн (з 700 грн до 2345 грн). Всього ресурси місцевих бюджетів 159
ОТГ (з трансфертами) зросли майже у 7 разів (порівняно з надходженнями 2015 року до
бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ) та склали 7,1 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду України

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Мінфін про підсумки роботи Є-Дата у 2016 р. та подальші кроки
реформи відкритості публічних фінансів

У холдингу Новинського заявили про "пресинг"
з боку правоохоронних органів
17.02.2017

Під час круглого столу «Два роки закону «Про відкритість
використання публічних коштів». Що далі?» Перший заступник Міністра
фінансів Оксана Маркарова підбила підсумки роботи порталу Є-Дата.
На сьогодні це найбільша відкрита база даних з публічних фінансів в Україні, де
зареєстровано 15 млн трансакцій Казначейства, 44 млн договорів, актів та звітів і 100 млн
запитів по сервісу АРІ. Як повідомила Оксана Маркарова, у 2016 році 47% розпорядників
бюджетних коштів звітували на порталі і 22% державних підприємств створили кабінети.
Реєстрація нових кабінетів знизилась у другому півріччі 2016 року на 80%. А це означає, що
інші розпорядники коштів, які не зареєструвались на порталі використання публічних
коштів e-data.gov.ua, порушують Закон «Про відкритість використання публічних коштів».
За словами Першого заступника Міністра фінансів, причинами неповного виконання закону
є складність притягнення до відповідальності за непублікацію інформації та слабка
інституційна спроможність деяких розпорядників коштів. Тож Міністерство фінансів
докладає зусиль для вирішення ситуації з порушенням Закону і забезпечення повноцінного
функціонування порталу «Є-Дата». «У 2017 році наше головне завдання – збільшити рівень
реєстрації та наповнення порталу Є-Дата», - зазначила Оксана Маркарова.
Читати повністю >>>
Презентація >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну України
 ДОХОДИ & ВИДАТКИ. ТЕНДЕРИ

Скільки заробляє ProZorro –
Нефьодов

15.02.2017

Смарт-холдинг, що контролюється бізнесменом Вадимом
Новинським, заявляє про обшуки на ряді підприємств і вважає їх
В. НОВИНСКИЙ
черговим "пресингом" з боку правоохоронних органів.
"Сьогодні на ряді підприємств, що входять в сферу інтересів Смарт-холдингу, в тому
числі і на Херсонському суднобудівному заводі, ТОВ Смарт Груп та ін., в черговий раз
проходять необгрунтовані обшуки. Такі дії правоохоронців раз за разом блокують
господарську діяльність підприємств", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що мету
візиту правоохоронців з'ясовують юристи підприємств. "Складається враження, що за
систематичністю «візитів» правоохоронців стоїть конкретне бажання зацікавлених осіб у
владі дестабілізувати роботу підприємств групи", - вважають у компанії. Також у Смартхолдингу заявили, що менеджмент і співробітники підприємств групи ніколи не ухилялися
від надання пояснень для правоохоронних органів; будь-які документи, які допомагають
з'ясувати істину, передаються в розпорядження слідства на першу вимогу. Нагадаємо, що в
липні 2016 року компанія Смарт-холдинг вже заявляла про обшуки, які проводяться
прокуратурою Херсонської області в приміщеннях її суднобудівного субхолдингу Smart
Maritime Group. Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження щодо ряду
підприємств-контрагентів Smart Maritime Group, які перевозять ліс і використовують
перевалку Херсонського суднобудівного заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Суд заарештував активи Жеваго у справі
банку "Фінанси та Кредит"

16.02.2017

Торік ProZorro вийшла на самоокупність. Про це розповів перший
заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Про
це пише портал "Ліга", передає gazeta.ua
"ProZorro вийшла на самоокупність. Система організована так: є державне
підприємство ProZorro, юридична особа. Це підприємство заборонили приватизувати. Воно
володіє всіма інтелектуальними правами на систему, торгову марку ProZorro", - пояснив
чиновник. За користування системою ввели оплату. Кількість торгів зростає. Однак
ProZorro не стане суперприбутковим підприємством. "Достатньо бути самоокупним. З 1
січня знизили частку, яку з плати за участь відраховують на держпідприємство. З іншого
боку, бюджетне фінансування - це завжди якесь джерело потенційного тиску. Ми
намагаємося такі джерела звести до мінімуму", - говорить Нефдьодов. На кожному тендері
ProZorro економить у середньому 11,5%. Із 1 серпня усі державні підприємства мають
використовувати систему електронних закупівель. Торік запрацював портал, який
стежитиме за порушеннями ProZorro.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ

Пинчук проведет украинский бизнес-ланч на
Мюнхенской конференции
14.02.2017

Бизнесмен Виктор Пинчук проведет первый украинский
бизнес-ланч в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об
В.ПИНЧУК
этом говорится в сообщении «Ялтинской европейской стратегии».
Бизнес-ланч состоится 18 февраля и будет посвящен теме безопасности Украины в
современном мире. Таким образом, Пинчук хочет привлечь внимание руководителей
других стран и представителей бизнеса к проблемам, которые возникли перед Украиной. В
частности, на ланче будут обсуждать перспективы Минских соглашений и на каких
условиях может прекратиться конфликт на востоке Украины. В конце декабря
американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью Пинчука, в которой он
предложил Украине ради мира с Россией пожертвовать аннексированным Крымом и
отказаться от европейской интеграции. Из-за этого президент Петр Порошенко и ряд
украинских чиновников в этом году проигнорировали традиционный «Украинский
завтрак» на форуме в швейцарском Давосе, традиционно организовываемый Пинчуком.
Кроме того, Служба безопасности Украины начала проверку высказываний бизнесмена на
предмет посягательства на территориальную целостность державы.
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
Тигипко строит финансовую
империю

15.02.2017

Печерський районний суд Києва 1 лютого 2017 року за
клопотанням ГПУ заарештував активи Костянтина Жеваго. Про це
К.ЖЕВАГО
пише портал FinClub, передає epravda.com.ua
Суд вирішив заарештувати нерухомість ПАТ "Стаханівський вагонобудівний завод",
яке знаходиться в Стаханові Луганської області (непідконтрольна владі територія), а саме:
квартиру, майновий комплекс, гуртожиток і санаторій-профілакторій "Лелека".
Заарештовано цілісний майновий комплекс в Токмаку Запорізької області, що належить
ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод", а також майно ПрАТ "Росава":
нежитлові будівлі в Білій Церкві Київської області. Заарештована нерухомість ПАТ
"АвтоКрАЗ" у Кременчуці Полтавської області: будівлі виробничого комплексу ВАТ ХК
"АвтоКрАЗ", міський автозаводської поліклініки, автотехнічного технікуму, майнового
комплексу очисних споруд, будівлю гуртожитку № 9, квартири, пральня дитячих закладів,
будівля палацу культури та інші об'єкти. Як відомо, 26 січня суд заарештував торгові марки,
які належать ПАТ "Галичфарм", ПАТ "Київмедпрепарат", ТОВ "Артеріум", ТОВ "НВО
Фараматрон". 24 січня Печерський суд дозволив отримати доступ до документів компаній
групи Жеваго: до рахунків в "Альфа-банку", Креді Агріколь Банку, "Полтава-банку", і знову в
Полтава-банку, в Акордбанк, БГ Банку, ПУМБ), до документів з кредитування Nasterno
Commercial LTD. В ході слідства було з'ясовано, що в 2012-2015 підозрювана особа вступила
в змову з бенефіціарним власником компанії Nasterno Commercial Limited, членами
кредитного комітету банку "Фінанси і Кредит" і іншими невстановленими особами, щоб
заволодіти майном банку. "Заволодіння" відбувалося шляхом підписання завідомо
збиткових кредитних договорів та договорів застави, що не були відображені в офіційній
звітності банку, на суму $53,76 млн (≈1,5 млрд грн). Одночасно ГПУ розслідує обставини
отримання банком "Фінанси і Кредит" за останні кілька років від НБУ рефінансування на 5
млрд грн за кредитними договорами, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ
"Білоцерківська теплоелектроцентраль", ПрАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний
завод", ПрАТ "Київмедпрепарат" . Але в рішенні Печерського районного суду Києва від 20
січня йдеться, що з 2008 по 2015 р. банк "Фінанси і Кредит" отримав в НБУ рефінанс на суму
понад 10 млрд грн за дорученням вище названих компаній. Відзначається, що видача банку
стабілізаційного кредиту на 1,45 млрд грн супроводжувалося вимогою не допускати
проведення будь-яких актівиних операцій з інсайдерами та пов'язаними особами. "Але в
ході розслідування встановлено, що з 19 січня по 17 вересня 2015 р. службові особи банку,
які входили в кредитний комітет, взяли рішення про надання інсайдерам/пов'язаним
особам транші кредитів за діючими кредитними договорами. Одними з таких
позичальників було ПАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "ЗТФ КрАЗ", ТОВ "Схід Руда", ПрАТ "Росава", ТОВ
"Прогрес Груп", ПАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод", ПАТ "Херсонський
завод карданних валів", ПАТ "Ужгородський Турбогаз", ТОВ "Кременчуцький шкірзавод". У
подальшому вказані компанії шляхом проведення ряду фінансових операцій і уявних угод,
можливо, перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели
зазначені кошти з декларованого обігу", - вказав суд.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

14.02.2014

Банкир Сергей Тигипко выстраивает финансовую империю.
Осведомленный источник издания на финансовом рынке сообщил,
что Сергей Тигипко договорился о покупке компании «Украинский
С. ТИГИПКО
лизинговый фонд».
«Стороны уже договорились о покупке», – сказал он. Сделка пока не закрыта. В
ТАСкомбанке прокомментировали информацию так: «Благодарим за запрос, но, к
сожалению, на сегодня мы не располагаем информацией о факте сделки. Поэтому не можем
ни подтвердить, ни опровергнуть ее». А в «Украинском лизинговом фонде» на напрос
ничего не опровергали, а сообщили о своих планах. По данным Украинской ассоциации
лизингодателей, по итогам девяти месяцев 2016 года УЛФ занимал второе место по объему
лизингового портфеля (2,82 млрд грн), уступив позиции лишь компании «ОТП Лизинг»
(3,27 млрд грн). Второе место УЛФ занимала и по показателю «объем нового бизнеса»: за
три квартала компания заключила договоров на 883,4 млн грн. В УЛФ уточнили, что
стоимость профинансированных предметов лизинга по итогам года составила 1,24 млрд
грн. При этом доля рынка УЛФ в сегменте автомобильного лизинга составляет порядка
15%. УЛФ вышла на рынок в 2011 году и позиционировала себя как «дочка» российской
«ВЭБ-Лизинг», принадлежавшей Внешэкономбанку. Основным владельцем УЛФ является
кипрская Pastorik Investment Ltd., созданная в сентябре 2010-го. Ее бенефициаром значится
киприот Стилианос Вракас. Отчетность компании «ВЭБ-Лизинг» еще за 2015 год
свидетельствовала о том, что россияне на 50% контролировали Pastorik Investment Ltd. с
сентября 2011-го через VEB-Leasing Europe S.a.r.l. Но уже в отчетности за I полугодие 2016
года упоминание о Pastorik Investment Ltd. исчезло. Внешэкономбанк уже давно хочет уйти
из Украины. Найти покупателя на основной актив – Проминвестбанк – пока не удалось. Но
продать лизинговую компанию оказалось проще. Покупка лизинговой компании –
очередная сделка по выстраиванию финансовой группы «ТАС». В 2016-м Сергей Тигипко
купил компанию по страхованию жизни «Ейгон Лайф Украина» и Универсал Банк. Обе
сделки направлены на неорганический рост группы, ведь группа «ТАС» уже присутствовала
на рынках страхования (СК «ТАС» и СГ «ТАС») и кредитования (у нее есть ТАСкомбанк и
финансовая компания «ЦФР», работающая под брендом «КредитМаркет»). Также Сергей
Тигипко ведет переговоры о покупке портфеля активов и пассивов Платинум Банка.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Как блокада Донбасса сыграла на руку "Л-ДНР"
в битве за активы Ахметова и Таруты
15.02.2017

На оккупированном Донбассе, кроме обострения боевых
действий, накаляются другие события, которые, на первый взгляд,
Р.АХМЕТОВ
можно назвать совпадением. Но на самом деле это закономерность.
Как известно, в результате так называемой "блокады торговли с оккупантами", в
связи с блокированием железнодорожных путей, на подконтрольную Украине территорию
и в обратную сторону не попадают грузовые вагоны с углем, по этой причине начали
останавливаться предприятия на территории "Л-ДНР", а также возможна остановка
заводов на подконтрольной Украине территории. Предприятия, за исключением
корпорации "ИСД", в основном принадлежат бизнес-структурам олигарха Рината Ахметова
(Метинвест, ДТЭК), и их производство связано с деятельностью друг друга. Под угрозой
остановки Енакиевский меткомбинат в "ДНР", Авдеевский коксохим, Мариупольский
меткомбинат. Прекращают добычу угля шахты ДТЭК, ведь его все равно нет возможности
вывезти. Расположенные на подконтрольной "ЛНР" территории Алчевский меткомбинат и
коксохим, которые входят в корпорацию "ИСД" с российско-украинским капиталом
(украинская доля у нардепа Сергея Таруты - ред.), уже заявили об остановке производства
из-за блокирования железной дороги и нехватки железорудного сырья, поставляемого
горно-обогатительными комбинатами группы "Метинвест". К работе Алчевского
коксохима также привязан и Днепровский меткомбинат (ИСД), из Алчевска в Днипро кокс,
по причине блокады, не поставлялся в феврале вообще. Остановка этих предприятий, как
на украинском Донбассе, так и на оккупированном - это не только безработица для
миллионов работников, но и потеря налогов, ведь предприятия Метинвеста, ДТЭКа и "ИСД"
хоть и работали в "Л-ДНР", но зарегистрированы на территории Украины и осуществляют
выплаты в госбюджет. По данным советника главы СБУ Юрия Тандита, в 2016 году,
предприятия, работающие в ОРДЛО, заплатили в бюджет Украины 31,7 млрд грн. 800 млн
из этой суммы составил военный сбор, который идет на нужды армии. 2,5 года оккупанты
позволяли им работать на своей территории и "финансировать Украину". Согласно каких
договоренностей - это большой вопрос, но нельзя исключать того факта, что социальный
аспект тут тоже присутствует. …
Читать полностью >>>
По материалам dn.depo.ua
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Суд стал на сторону ВТБ в споре с
Костельманом

КОМПАНІЇ & РИНКИ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

16.02.2017

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с компании
Владимира Костельмана “Лин Беккер” 2,598 млн долларов и 10,691
млн гривен в пользу ВТБ Банка, - говорится в решении суда.

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В. КОСТЕЛЬМАН

Согласно материалам дела, ВТБ Банк обратился в суд с исковым заявлением к ООО
“Лин Беккер” о взыскании 20,444 млн гривен и 2,6 млн долларов. Указные суммы являются
просроченной задолженностью по кредиту. С августа 2015 года исковое заявление
находится на рассмотрении. А 1 февраля 2017 года суд постановил взыскать 2,598 млн
долларов и 10,7 млн гривен в пользу ВТБ Банка. Напомним, конечным бенефициаром “Лин
Беккер” является Владимир Костельман, которому также принадлежит банка «Восток» (в
котором обслуживается Рошен). Вместе с тем, это не последний иск ВТБ к Костельман. Так,
банк требует от “Сильпо Ритейл” – 19,7 млн долларов и 137 млн гривен, от “Фоззи Фуд” –
4,8 млн гривен и 670 тыс. долларов.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Россия в 2003г отобрала у Фирташа половину бизнеса
по поставке газа из средней Азии
16.02.2017

Россия в 2003 году отобрала у Дмитрия Фирташа половину
бизнеса по поставке газа из средней Азии. Об этом заявил бизнесмен
Д. ФИРТАШ
в интервью Bloomberg, передает портал interfax.com.ua
"Я не входил в их бизнес. Это они вошли в мой бизнес. Пришлось поделиться с
"Газпромом" всем, что я заработал самостоятельно", - цитирует издание Д.Фирташа. Как
отмечает Bloomberg со ссылкой на Д.Фирташа, до 2003 года он самостоятельно
контролировал поставку из средней Азии около 68 млрд куб. м газа в год (из этого объема
14-17 млрд куб. м поставлялось в Европу, остальной объем – реализовывался в Украине).
Переговоры между Д.Фирташем и россиянами продолжались около года, завершились они
созданием новой компании RosUkrEnergo с распределением долей. Как сообщалось,
трейдер RosUkrEnergo был создан летом 2004 года "Газпромом" и Centragas Holding AG на
паритетных началах. RosUkrEnergo в 2006-2008 гг. выступала монопольным поставщиком
природного газа в Украину. Centragas Holding AG принадлежит украинским бизнесменам
Дмитрию Фирташу (90%) и И.Фурсину (10%). В 2014 году "Газпром" и Centragas приняли
решение о ликвидации RosUkrEnergo.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Голова благодійного фонду Онищенка втік закордон і
не зміг зняти арешт з $600 тисяч
16.02.2017

Апеляційний суд м. Києва залишив під арештом $600 тис, що
належать Геннадію Шаманському, голові благодійного фонду
Олександра Онищенка «Родина». Про це повідомляє журналіст
О.ОНИЩЕНКО
«Наших грошей» із зали суду.
Арешт на ці кошти, які були вилучені влітку минулого року з банківської скриньки
Шаманського, був накладений 21 жовтня. Геннадій Шаманський проходить як свідок по так
званій «газовій справі». Він виїхав з України одразу після затримання фігурантів справи. За
даними слідства, Шаманський був близьким знайомим лідера організації нардепа
Олександра Онищенка та співорганізатора схеми бізнесмена Валерія Постного. Шаманський
з 2012 року очолює благодійний фонд Онищенка «Родина». Крім того, нардеп видав
Шаманському генеральну довіреність на 100% корпоративних прав компанії «Fastilo
Trading Ltd» (Кіпр). Це компанія, яка володіє часткою 25,29 млн грн у ТОВ «Надра
Геоцентр», часткою майже 3 тис грн у ТОВ «Карпатнадраінвест». У 2013-2014 рр «Fastilo
Trading Ltd» також мало частку 264 тис грн у ТОВ Фірма «Хас». Стосовно того, що
Шаманський це не просто знайома Онищенку і Постному людина, прокурор Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Андрій Перов розповів такий епізод: «Як свідчить вирок суду
щодо колишнього директора «Карпатнадраінвест» Фисуна, коли відбувався процес
фактично захоплення цього підприємства, саме Шаманський на загальних зборах попросив
ввести посаду заступника директора, на яку було призначено підозрюваного Сергія
Свіченка, який у подальшому приймав рішення про всі ціни на аукціонах, підписував всі
документи, тобто фактично керував цим підприємством». Як свідчить довідка ДФС, за
період з 2010 по 2016 рік Шаманський заробив близько 17 тис грн. У світлі інших обставин
у слідства є підстави вважати, що вилучені з його банківської скриньки кошти є частиною
грошей, що були переведені у готівку в рамках діяльності злочинної організації під
керівництвом Онищенка. Захисник Шаманського в суді заперечував походження цих
грошей від злочинної діяльності. Нагадаємо, за даними слідства упродовж січня 2013 –
січня 2016 рр компанії «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» і «ХАС», які укладали із ПАТ
«Укргазвидобування» договори про спільну діяльність, продавали видобутий газ на
товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали низка пов’язаних структур,
які реалізували цей газ підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами.
Різниця у вартості виводилася на рахунки приватних осіб через фіктивні фірми. За даними
слідства, весь ланцюжок посередників схеми контролював нардеп Онищенко. На сьогодні
слідство уклало угоди з сімома підозрюваними. Шаманський також є співзасновником ТОВ
«Київтаймс-24» разом з Оленою Бойко. Директором «Київтаймс-24» є Юрій Маховський.
Разом з Оленою Бойко Маховський значиться у співзасновниках ТОВ «Березовська та Ко
Продакшн». ТОВ «Київтаймс-24» випускало газету The Kyiv Times, головним редактором
якої була Олена Березовська, нині головред сайту Україна.Ру. ТОВ «Березовська та Ко
Продакшн» зареєстроване у Кривому Розі за однією адресою із ТОВ «Студія Квартал 95»
Володимира Зеленського, де у співзасновниках є, зокрема, і Маховський.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прем'єр-міністр: На формування витрат на тепло, воду,
гарячу воду в Україні впливає місцева влада
15.02.2017

Ціни на житлово-комунальні послуги затверджуються Національною
комісією що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг за поданням місцевих органів влади.
"Тарифи на тепло, на гарячу воду Уряд України не встановлює. Подання на це
здійснюється місцевими органами влади і затверджується незалежним регулятором, який
не має стосунку до системи Уряду. Але подання робить не незалежна комісія, а кожна міська
рада кожного міста в Україні, де виробляється тепло. Вони роблять свої розрахунки, несуть
комісії, кажуть: перевірте", - наголосив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під
час засідання Уряду. "За структуру формування витрат на тепло, воду, гарячу воду в Україні
впливають місцеві органи з затвердженням Національної комісії що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - підкреслив він. Уряд встановив
єдину ринкову ціну на газ, що є граничною. Ціни можуть бути меншими, якщо буде
відповідна пропозиція всередині країни, наголосив Гройсман. Встановлення єдиної ціни на
газ в країні поклало край спекуляціям, корупції і відкатам під час продажу газу в Україні. Ця
система є прозорою та працює у всіх європейських країнах, зауважив Глава Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
РНБО зобов’язала Кабмін перевірити
обґрунтованість тарифів ЖКГ
17.02.2017

РНБО доручила КМУ разом з НКРЕКП невідкладно вивчити
об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених
тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги.
Про це йдеться в рішенні РНБО від 16 лютого, затвердженому президентським
указом №37/2017. Згідно з документом, також Кабмін зобов’язаний разом із Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
невідкладно опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного
регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами
господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати
населення про результати цієї роботи. Крім того, уряду доручено розробити та забезпечити
реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції наявних енергоблоків
теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля
антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи
вітчизняного видобутку.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания Coal Energy в январе сократила
производство угля на 28,6%
15.02.2017

Компания Coal Energy S.A. (Люксембург) с активами в Украине в
январе 2017 г. сократила производство угля на 28,6% (на 11,633 тыс. тонн),
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.– до 29,035 тыс. тонн.
По сравнению с декабрем падение оказалось еще более существенным – на 43,7% (на
22,502 тыс. тонн). Как сообщалось, Coal Energy объединяет 10 угольных шахт, переработку
отвалов и мощности по обогащению. Компания продавала уголь тепловым
энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам. Она также
осуществляла экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию. Бизнес компании
значительно пострадал от военных действий на Донбассе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина может закупать уголь в
Австралии и Китая
16.02.2017

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
заявил, что Украина может начать закупки австралийского или китайского
угля. Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на «Эспрессо».
«У нас будет государственный запас. Выделяются средства на государственный
запас антрацитовой группы угля. Пока что не так много вариантов которые подходят. Это
Южная Африка, Австралия и Китай», - сказал Насалик после заседания СНБО. Он добавил,
что на заседании обсуждалась ситуация которая связана с энергетической системой через
блокировки. «Нам важно донести, что эти люди ставят под угрозу экономическую и
политическую деятельность страны»,- подытожил Насалик. Отметим, Президент Украины
Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в действие вводится решение Совета
национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о нейтрализации угроз
энергетической безопасности. Так, правительству поручено принять меры по
диверсификации источников поставки угля в Украину, а также создать резервы
энергетического угля. «Кабинету министров Украины безотлагательно принять
исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и
созданию резерва энергетического угля; обеспечить временно, до полного преодоления
кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного
марки антрацит», - говорится в документе. Напомним, этим же указом президента СБУ и
МВД поручено обеспечить общественный порядок в зоне проведения АТО, в частности,
взять под охрану транспортную инфраструктуру Донбасса.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua, apostrophe.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

13

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

ПАТ «Закарпаттяобленерго» роздало 78 мільйонів на
будівництво ліній електропередач
Енергоатом домовився з General Electric Hitachi та Global Nuclear Fuel
про започаткування співробітництва
14.02.2014

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та віцепрезидент компанії General Electric Hitachi в країнах Європи Девід Паувел і
генеральний менеджер Global Nuclear Fuel Амір Векслер провели нараду.
За результатами домовилися започаткувати співробітництво у напрямку пошуку
перспективних напрямів для співпраці та укласти Меморандум про взаєморозуміння в
ядерно-енергетичній галузі. Метою зустрічі, яка відбулась 7 лютого 2017 року в Києві, була
презентація досвіду та можливостей компаній General Electric Hitachi та Global Nuclear Fuel в
ядерно-енергетичній галузі та обговорення перспективних напрямів співробітництва. В
рамках зустрічі представники компанії General Electric Hitachi презентували власний досвід
у виконанні проектів щодо шляхів підвищення якості технічного обслуговування АЕС,
вимірювальних пристроїв в системі управління та презентували технологію інноваційного
модульного енергетичного реактора на швидких нейтронах з натрієвим теплоносієм
«PRISM». Довідка. General Electric Hitachi Nuclear Energy (GEH) з штаб-квартирою в
Вілмінгтоне - провідний постачальник передових реакторних технологій і послуг в сфері
атомної енергетики. Створена General Electric і Hitachi в 2007 році, GEH є глобальним
ядерним альянсом, що просуває технологічні рішення в області підвищення потужності та
ефективності роботи реакторів, забезпечення їх безпеки. Global Nuclear Fuel (GNF) провідний постачальник палива для киплячих реакторів, включаючи паливо з діоксиду
урану і МОКС-паливо. Компанія надає інжинірингові послуги. GNF - спільне підприємство
під управлінням GE з Hitachi, Ltd. і корпорації Toshiba. Основна діяльність ведеться через
GNF-A (Global Nuclear Fuel-Americas, LLC в Вілмінгтоні, Північна Кароліна) і Global Nuclear
Fuel-Japan Co. Ltd. в Куріхама, Японія.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НАЕК «Енергоатом»
Україна та НАТО розглядають можливість подальшої ліквідації могильників
радіоактивних відходів на території України

14.02.2017

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 9 лютого за результатами тендеру уклало
дві угоди про роботи з будівництва і реконструкції повітряних ліній
електропередач ПЛ 0,4кВ та 6-10кВ у 2017 році на загальну суму 77,74 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». Закарпатське управління ПАТ
«Електро» отримало замовлень на 39,45 млн грн., ТОВ «Елітар» – на 38,29 млн грн.
Гарантійний строк на роботи становить 10 років. Протокол узгоджених цін на матеріальні
ресурси не був опублікований, відтак їх неможливо порівняти з ринковими цінами на
предмет завищення. Переможці змагались лише між собою та жодного разу не знижували
ціни під час аукціонів. Сума угод всього на 0,12% нижча від очікуваної вартості закупівлі,
яка дорівнювала 77,83 млн грн. Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ
«Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має
ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира
Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя. Крім
того, 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор
Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Фірму «Елітар» заснували у 2003
р. Віктор Подвірний, Володимир Єгоров, а також Мирослав Сененький – начальник
Тернопільського міського району електричних мереж ВАТ «Тернопільобленерго» (з 2000 р.
й понині). У 2007-2009 р. директором був зареєстрований із Сененьким за однією адресою
Володимир Гумен. Людина з таким ім’ям та прізвищем у 2012 р. була відома як помічник
голови правління «Тернопільобленерго» з координації та контролю енергозбутової роботи
РЕМ. Єгоров і Сененький вийшли зі складу засновників у 2006 р., Подвірний – у 2008 р.
Наразі «Елітар» оформлено на Аллу Намаку та Марію Барчук. Остання на момент
переоформлення була прописана з Оксаною Гумен, яка раніше проживала разом зі
згаданими вище Володимиром Гуменом та Мирославом Сененьким. Директором же наразі є
Андрій Шуфлат, який також був власником нині ліквідованого ПП «Проф-Монтаж» разом із
тією самою Оксаною Гумен. Усього «Елітар» виграв торгів на 469,50 млн грн., з яких 157,29
млн грн. – у нинішнього замовника.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

14.02.2014

Міністр екології України Остап Семерак переконаний, що від успіху
пілотного проекту з ліквідації могильника радіоактивних відходів, залежало
подальше розгортання міжнародної технічної допомоги в цьому напрямку.
«Одним із завдань проекту - підвищення рівня екологічної безпеки, зниження рівня
радіаційної загрози та недопущення використання іонізуючих джерел у терористичних
цілях. Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що проект реалізовано успішно. Були
дотримані жорсткі терміни виконання з урахуванням правил радіаційної безпеки та вимог
екологічного законодавства. Україна виконала частину взятих міжнародних зобов’язань і
на крок стала екологічно безпечнішою», - зазначив міністр під час прес-конференції з
нагоди завершення проекту Трастового фонду НАТО щодо захоронення радіоактивних
відходів з колишніх радянських військових об'єктів. Остап Семерак подякував партнерам
України з офісу НАТО та Уряду Федеративної Республіки Німеччина за співпрацю,
підкресливши, що в умовах зовнішньої агресії для України дуже важливо відчувати
підтримку з боку наших стратегічних партнерів. Міністр наголосив, що проект завершився
не просто вилученням радіоактивних відходів, а повною і якісною рекультивацією ділянки,
на якій був розміщений могильник, включаючи поновлення шару родючого ґрунту та
озеленення територій. За словами Остапа Семерка, у процесі реалізації проекту був
здійснений його екологічний аудит і оцінка впливу на навколишнє середовище. Голова
Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук підкреслив,
що перенесення сховищ із областей України – пріоритетне завдання для безпеки нашої
держави. Нагадаємо, що зазначений проект реалізовувався в рамках Імплементаційної
угоди між Кабінетом Міністрів України і Організацією НАТО з підтримки (ОНПП) про
перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових
програм колишнього СРСР в Україні. Угода була підписана 8 лютого 2008 року та
ратифікована 17 червня 2015 року Верховною Радою України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

Суд заарештував рахунки ЛЕО Григоришина
за позовом "Енергоринку"
14.02.2017

Суд заарештував рахунки ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за
позовом державного підприємства "Енергоринок". Про це повідомляється в
прес-релізі обленерго.
"Ситуація ускладнилася ще більше арештом рахунків ЛЕО за позовом
держпідприємства "Енергоринок", що вимагає від енергокомпанії погашення боргів,
загальний розмір яких становить майже 5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні. У пресслужбі нагадують, що борг перед ДП, в першу чергу, утворився через постанову Кабінету
міністрів №263 від 7 травня 2015 року, якоюна ЛЕО покладено зобов'язання постачати
електроенергію на непідконтрольну української влади територію Луганської області. За
даними "ЛЕО", гроші за поставлену електроенергію збираються на НКТ в повному обсязі
структурами, створеними представниками незаконних збройних формувань. При цьому
компанія неодноразово зверталася до Кабміну з проханням скасувати покладене
зобов'язання, оскільки ще з липня 2016 року втратила можливість здійснювати там
господарську діяльність у зв'язку зі збройним захопленням своїх активів. "Через
відсутність коштів на рахунках ЛЕО вже ввело триденний робочий тиждень, зіткнулося з
неможливістю закупівлі ПММ для забезпечення паливом оперативно-виїзних бригад, з
відсутністю витратних матеріалів для проведення поточних ремонтів на лініях
електропередач", - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося, станом на 1 січня 2017 року
борг ЛЕО перед "Енергоринком" становив близько 4,7 млрд гривень. Споживачі
заборгували компанії близько 5,4 млрд гривень, з них понад 80% - борг НКТ. Як відомо, у
грудні 2016 року "Луганське енергетичне об'єднання" заявило про плани відключити
окуповану Луганщину від електроенергії. Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман
пообіцяв вирішити проблему з боргами перед ЛЕО. Однак, як заявляють у компанії,
вирішення цього питання так і не відбулося. В середині січня в ЛЕО знову заявили, що з 23
січня почнуть відключати від електропостачання бюджетні організації та установи
Луганської області. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній
"Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Прибыль Нафтогаза в 2016 году
составила 21 млрд грн
14.02.2017

Чистая прибыль НАК Нафтогаз Украины по итогам 2016 года
составила 21 миллиард гривень. Об этом сообщил премьер-министр
Украины на заседании правительства.
"НАК Нафтогаз Украины имеет сегодня чистую прибыль 21 миллиард гривень", отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
Напомним, за 9 месяцев 2016 года НАК Нафтогаз Украины получила чистую прибыль в
размере 25,5 млрд грн, которая на 78% была обеспечена прибылью от транзита газа. В 2015
году группа НАК Нафтогаз Украины, согласно аудированной консолидированной
отчетности, закончила с чистым убытком 36,323 млрд грн, что в 2,4 раза, или на 52,11 млрд
грн меньше, чем в 2014 году (88,4333 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПАТ «Укргазвидобування» планує вийти
на чорноморський шельф
13.02.2017

ПАТ «Укргазвидобування» подало до Держгеонадр пакети
документів із заявами на отримання спецдозволів на користування надрами
на 23 нових ділянках, серед яких 4 – на шельфі Чорного моря.
Наявність спецдозволів на користування надрами дозволяє легітимно проводити
пошук та розвідку на чорноморському шельфі, нарощувати видобуток, наближаючи
головну ціль стратегії «20/20», якою керується УГВ – повну енергонезалежність України.
Також збільшення видобутку, в тому числі на шельфі Чорного моря, допоможе в створенні
нових робочих місць та збільшенні надходжень від ПАТ «Укргазвидобування» до бюджетів
усіх рівнів. Вести роботи на ділянках, розташованих на шельфі, УГВ планує, залучивши
інвестиції. «Одне з наших головних завдань – максимально скоротити час між отриманням
від Державної служби геології та надр України ліцензії на користування надрами та
початком промислового видобутку, – зазначає Мирон Фірман, директор з питань геології
ПАТ «УГВД». – Ми маємо намір зробити це за два-три роки, хоча за законом можемо
витратити до п’яти-десяти. Вкластися в стислі терміни ми плануємо завдяки нашому
прогресивному менеджменту, інноваційним підходам, які є в УГВ, професіоналізму наших
робітників та інвестиціям. Таким чином, ми хочемо прискорити отримання Україною нових
об’ємів власного природного газу». Взагалі, зараз на розгляді у Державній службі геології та
надр України знаходяться пакети документів для отримання спецдозволів на користування
надрами по 37 нових ділянках. Загальна площа цих ділянок, розташованих у межах
Полтавської, Волинської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської областей України та
шельфу Чорного моря, становить 13 тис. 965 км2, з яких в межах шельфу – 3 тис. 682 км2.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування»
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Антикорупційна прокуратура програла апеляцію
газовим фірмам Злочевського
13.02.2017

Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла апеляцію
компаніям екс-міністра екології Миколи Злочевського у справах про
позбавлення їх спецдозволів на видобуток газу.
Про це свідчать ухвали Київського апеляційного адмінсуду від 2 лютого,
оприлюднені 10 лютого. Йдеться про ПрАТ "Техноресурс", що має дозвіл на видобуток
природного газу на Володимирівському родовищі (Сумська область) і ТОВ "Парі", що має
дозвіл на видобуток природного газу на Шереметівському родовищі (Чернівецька область).
Ще в грудні 2016-го САП звернулась до суду про визнання недійсними цих спецдозволів.
Прокуратура стверджувала, що фірми не мали погоджень на передачу надр у користування
від Сумської і Чернівецької облрад. Однак суд першої інстанції залишив позови без
розгляду, зазначивши, що прокуратура пропустила 6-місячний строк звернення. САП
подала апеляцію, в якій повідомила, що вважає, що строк звернення потрібно
відраховувати з серпня 2016-го, коли вона отримала листи від Держслужби геології. Як
стверджує прокуратура, у цих листах Держгеологія відмовилась від належного захисту
інтересів держави. Однак суд апеляцію не задовольнив. Суд вирішив, що Держслужба
геології не має повноважень для усунення порушень, зазначених у позові. Крім того, суд
вважає, що САП було відомо про порушення ще з січня 2016-го. Саме в січні 2016-го НАБУ
отримало листи Чернівецької і Сумської облрад в рамках розслідування кримінального
провадження щодо спірних спецдозволів. САП здійснює керівництво у розслідуваннях
НАБУ, а тому, вважає суд, мала знати про ці листи. Як відомо, у грудні 2016-го першого
заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка помітили в ресторані у
Відні в компанії чоловіка, схожого на Миколу Злочевського. Пізніше Кононенко заперечив,
що мав зустріч зі Злочевським. У листопаді 2016-го ГПУ закрила справу проти
Злочевського, якого підозрювали у незаконному збагаченні, ухиленні від сплати податків
та відмиванні коштів. Компанії групи Burisma Holdings Злочевського відшкодували
державному бюджету 180 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Тень Трампа появилась в
Burisma Group

ПАО "Укргазвыдобування" приостановило передачу "Карпатыгаз"
произведенных по СД углеводородов
15.02.2017

ПАО
"Укргазвыдобування"
приостановило
передачу
ООО
"Карпатыгаза" углеводородов, произведенных по договору о совместной
деятельности (СД), из-за не оплаты ими рентных платежей.
По ее данням госкомпании, Государственная фискальная служба уведомила, что
"Карпатыгаз", являющийся оператором СД, не задекларировал добычу углеводородов и не
оплатил ренту за 2016 год, поставив под сомнение возможность дальнейшей реализации
совместно добытой продукции. В УГВ считают свои действия правомочными в связи с
невыполнением ООО своих обязательств по оплате услуг и других договорных
обязательств, согласно ст.538 Гражданского кодекса Украины. "В отношениях с
"Карпатыгаз" "Укргазвыдобування" действует исключительно в правовом поле и защищает
законные интересы компании и государства", - отмечают в пресс-службе. Ранее, в конце
января, пресс-служба Misen (Швеция, владелец контрольного пакета акций "Карпатыгаз")
сообщила, что по договору о СД с УГВ в декабре 2016 года реализовано всего 2 тыс. тонн
сжиженного газа и 0,9 тыс. тонн газоконденсата, произведенные в предыдущие периоды.
При этом ресурс декабря СД не смогло реализовать, поскольку "Укргазвыдобування"
отказалось его транспортировать. В Misen заявили, что СД не уплатило рентные платежи,
поскольку они является "непомерными". Как сообщалось, это уже не первый случай
наличия налоговых долгов со стороны операторов СД, участником которых является
госкомпания. Летом 2016 года ГФС описала имущество "Укргазвыдобування" почти на 1,8
млрд грн из-за неуплаты рентных платежей операторами СД. "Укргазвыдобування"
оспорило эти решения в суде. "Укргазвыдобування" по состоянию на лето 2016 года имело
восемь соглашений о СД. Они заключены в 2002 году (одно), в 2004-м (пять), в 2007 и в
2014 годах (по одному). Согласно отчетности госкомпании, у нее заключены договора о
совместной деятельности с ООО "Карпатыгаз", ООО "Дион", ООО "Надра Геоцентр", ООО
"Техпроект", ООО "Фирма "ХАС", ООО "Карпатынадраинвест", ООО "Природные ресурсы+" и
ООО "Цефей". В настоящее время УГВ через суды пытается разорвать эти договора. В
частности, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж
с иском о расторжении договора о совместной деятельности (СД) от 2002 года с ООО
"Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Республиканцы, всегда имевшие сильную политическую и
экономическую поддержку со стороны американского нефтегазового
лобби, активно расширяют бизнес связи в энергетическом сегменте.
Тем самым Администрация Президента США Дональда Трампа формирует свою
собственную геополитическую стратегию через бизнес-дипломатию. Последняя уже
затронула и Украину. Как заявили сегодня в международной энергетической группе
Burisma, имеющей активы в Украине, в Совет директоров введен один из самых
авторитетных руководителей ЦРУ периода президентства Буша-младшего – Джозеф Кофер
Блэк. Последнего уже называли «тенью Трампа в Украине». Кофер Блэк – это не простой
функционер Республиканской партии. До своей отставки в 2005 году он являлся послом по
особым поручениям по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, а до этого
руководителем Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002). С 2005 года Блэк
консультирует компании по вопросам развития бизнеса и оценки рыночных рисков. В
частности, он занимал должность вице-председателя крупнейшей американской частной
военной компании Blackwater (сейчас – Academi) и председателя правления Total
Intelligence Solutions (Total Intel). А в предыдущую президентскую кампанию был старшим
советником по иностранным делам кандидата президентской гонки в США в 2011 году –
республиканца Митта Ромни. А нынешний президент Дональд Трамп хотел видеть
Кофера Блэка Трамп на должности директора Центрального разведывательного
управления США. Как заявили в Burisma Group, Кофер Блэк будет курировать вопросы
безопасности и стратегического развития. Данное назначение интересно тем, что Кофер
Блэк стал вторым американцем в Совете директоров после Хантера Байдена, который
является сыном вице-президента США демократа Джозефа Байдена. Тем самым
республиканцы сбалансируют влияние на энергетический сектор в Европе. А президент
Группы Николай Злочевский получит поддержку в обоих политических лагерях Конресса и
Администрации Трампа. Примечательно, что данное назначение произошло после снятия
всех обвинений и закрытия дел в отношении Николая Злочевского.
Читать полностью >>>
По материалам finance.bigmir.net
В 2017 г. «Укрнафта» сократит добычу
нефти на 9%, СУГ – на 18%
14.02.2017

ПАО «Укрнафта» планирует в 2017 г. снизить добычу нефти на 9%
(до 1,38 млн т), природного газа – на 5% (до 1,138 млрд куб м), а
производство сжиженного газа – на 18% (до 109 тыс. т). Об этом заявил
глава «Укрнафты» Марк Роллинс.
По словам Роллинса, в текущем году компания намерена инвестировать 2,5 млрд
грн в добычу и оборудование. «Планируем провести замену насосов, закупить новые трубы,
отремонтировать скважины», – заявил он, добавив, что инвестиции также пойдут на ГРП и
в инфраструктуру компании в частности в IT- сектор. В то же время топ-менеджер отметил,
что эффекта от инвестиций в 2017 г. компания не ожидает. Отметим, «Укрнафта» является
одним их основных драйверов снижения добычи углеводородов в Украине. По итогам 2016
г. компания сократила добычу нефти и конденсата на 9,2%, добыча газа сократилась на
13,4% по сравнению с 2015 г. Напомним, Компания в ближайшее время, после длительного
перерыва, возобновит работу на Быткив-Бабченском и Леляковском месторождениях.
Государственная служба геологии и недр продлила соответствующие разрешения на
добычу углеводородов. Сегодня ведутся подготовительные работы и завершается процесс
получения разрешительной документации. Добыча на Леляковском месторождении была
приостановлена в мае 2016 г., а на Быткив-Бабченском – в июле 2015 г. после того, как
Государственная служба геологии и недр не продлила срок действий этих разрешений. В
результате остановки работ на этих месторождениях в 2016 г. недополученный объем
углеводородов превысил 75 тыс. т нефти и 31 млн м3 природного газа, при этом
государство недополучило около 320 млн грн рентных платежей, помимо налога на
прибыль и НДС. Кроме этого, приостановка добычи привела к ухудшению экологической
обстановки в населённых пунктах в районе Быткив-Бабченского месторождения. Решению
Госгеонедр о продлении лицензий предшествовал ряд судебных решений в январе 2017 г, в
частности решение Высшего административного суда Украины относительно лицензии на
Быткив-Бабченское месторождение и решение Киевского апелляционного админсуда,
касающееся правил продления и выдачи лицензий на недропользование. «Мы ожидаем
возобновления работ на Леляковском и Быткив-Бабченском месторождениях в ближайшее
время. Приостановление добычи не принесло пользы ни государству, ни компании.
«Укрнафта» рассчитывает на продление еще 9 лицензий на добычу в 2017 г», ‒ сказал
Джонатан Поппер, заместитель Председателя Правления, Исполнительный вице-президент
по вопросам корпоративной стратегии и развития.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua, ukrnafta.com
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Компания «Нефтегаздобыча» перечислила
в казну 5 млрд грн
16.02.2017

Компания ЧАО «Нефтегаздобыча», входящая в ДТЭК Нефтегаз
Рината Ахметова, в 2016 году заплатило в государственный и местные
бюджеты 4,9 млрд грн, - передает пресс-служба предприятия.
В сообщении уточняется, что это на 67% больше показателя предыдущего года, и
таким образом компания продолжает входить в топ-15 крупнейших налогоплательщиков
Украины. По данным ЧАО, сумма уплаченных налогов увеличилась благодаря росту
объемов добычи природного газа на 25% и реализации части продукции, добытой в 2015 г.
«Это показательный пример, какой потенциал имеет украинская газодобыча. И что ее
развитие важно не только для энергетической безопасности Украины. Это также - мощный
инструмент для наполнения государственного бюджета, привлечения инвестиций в
экономику, создания тысяч рабочих мест», – отметил генеральный директор ДТЭК
Нефтегаз Игорь Щуров. Тем не менее, по словам топ-менеджера, сейчас отрасль снижает
темпы роста. «Поэтому наша общая задача с органами власти – найти решения, которые
позволят преодолеть негативные тенденции и вывести украинскую газодобычу на
максимально эффективный уровень работы», - добавил он. Напомним, ЧАО
«Нефтегаздобыче» в 2016 году добыла 1630,8 млн куб. м природного газа, что на 25%
больше, чем годом ранее. По данным предприятия, основным фактором роста добычи газа
и газового конденсата стало окончание бурения и введение в эксплуатацию 3-х скважин на
Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м – №№71,
73 и 52. На 4-х скважинах Семиренковского месторождения (№№10, 70, 68, 17) были
выполнены капитальные ремонты. Кроме того, проводились мероприятия по
интенсификации добычи на действующем фонде скважин. «Нашему коллективу удалось
достичь нового рекорда – как в истории компании, так и всей частной газодобычи в
Украине. Это важный результат, который подтверждает высокие перспективы отрасли при
профессиональном подходе, наличии достаточных инвестиций, использовании
современных технологий. Однако внешние факторы – ситуация на рынке и регуляторноинвестиционная среда – сегодня приводят к замедлению темпов развития газодобычи», —
сообщил генеральный директор «ДТЭК Нефтегаз» Игорь Щуров. По его словам, для
придания нового импульса и осуществления планов государства по достижению газовой
независимости к 2020 году, «необходимы решительные действия по внедрению
стимулирующего фискального режима, дерегуляции отрасли, формированию четких и
прозрачных правил недропользования».
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
НАБУ завершило слідство щодо дев'яти фігурантів
«газової справи» Онищенка
17.02.2017

Детективи Національного антикорупційного бюро 16 лютого
завершили досудове розслідування стосовно дев'яти фігурантів так званої
«газової справи» народного депутата Олександра Онищенка.
Підозрюваним та стороні захисту відкритий доступ до матеріалів слідства.
Зазначене кримінальне провадження стосується дій дев’яти підозрюваних, які не
перебувають у розшуку. Зокрема, йдеться про трьох працівників ПАТ «Укргазвидобування»
та шістьох представників компаній-операторів спільної діяльності, підконтрольних, за
версією слідства, народному депутату Олександру Онищенку. На переконання детективів
НАБУ, вони були задіяні у схемі розкрадання коштів під час видобутку та продажу
природного газу, в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Підозрюваним інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5
ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1
ст.388 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організаторів
схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках
договорів про спільну діяльність з Укргазвидобування, в результаті якої державі було
завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень. Встановлено причетність до
організації даної схеми народного депутата Олександра Онищенка. Головними
організаторами злочинної організації називаються три особи – сам Онищенко, його матір
Інеса Петрівна Кадирова та фігурант низки газових оборудок Валерій Миколайович
Постний, який, за даними ЗМІ, мав спільний бізнес з олігархом Ігорем Коломойським.
Усього у справі фігурують 27 осіб. 5 липня Верховна Рада схвалила зняття недоторканності,
затримання і арешт Онищенка. За кілька днів до цього він втік із України і тепер
переховується. 10 серпня Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук. Пізніше стало
відомо, що Антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію про отримання народним
депутатом Олександром Онищенком російського громадянства …
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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ЗМІ дізналися про відставку очільника
Укртрансгазу

Чем угрожает Украине обвал металлургического экспорта

15.02.2017

Правління Нафтогаз України повідомило президента оператора
газотранспортної системи компанії Укртрансгаз Ігоря Прокопіва про його
усунення від роботи, повідомляє агентство Українські новини.
"Сьогодні його о 14:30 викликали в НАК і повідомили про відсторонення. Рішення
було винесено місяць тому, залишалося тільки угода наглядової ради", - повідомив
співрозмовник агентства. Наприкінці січня єдиний акціонер компанії - Нафтогаз України призначив проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності компанії
при проведенні певних процедур закупівлі товарів і послуг в 2015-2016 роках. Перевірка
повинна бути здійснена ревізійною комісією в період з 31 січня по 14 лютого. Предметом
перевірки повинна була стати система внутрішнього контролю та організації проведення
процедур закупівель послуг внутрішньотрубної діагностики магістральних газопроводів в
2016 році і послуг з розробки документації землеустрою у 2015 році
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

ПАО «Укртранснафта» обнаружила 23 врезки
в свои нефтепроводы в 2016 г.
15.02.2017

В 2016 г. подразделениями безопасности ПАО «Укртранснафта»
выявлено 23 вмешательства в работу магистральных нефтепроводов. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что общая сумма расходов на ликвидацию так называемых «врезок»
составила 419,75 тыс. грн. Правоохранительные органы в свою очередь начали 23
уголовных производства по всем фактам незаконных вмешательств. При этом в компании
отметили, что в 2015 г. подразделениями безопасности ПАО было выявлено 35 незаконных
вмешательств в работу МНП, а в 2014 г. – 57. «Тенденция к уменьшению количества
незаконных вмешательств обусловлена в первую очередь усилением мер безопасности, в
том числе внедрением соответствующего технического оснащения: автоматических и
телемеханических систем, которые позволяют в реальном времени отслеживать
показатели», – говорится в сообщении. Кромке того вдоль трассы нефтепровода постоянно
работают передвижные автопатрули и инспекторы по безопасности линейной части,
осуществляющих пеший обход охранной зоны ЧП. Как сообщал OilNews, в апреле 2016 г.
служба безопасности «Укртранснафты» выявила и остановила деятельность
стационарного пункта по хищению нефти из государственного магистрального
нефтепровода «Дружба». В ходе операции удалось задержать автоцистерну в НовоградВолынском районе Житомирской области, в которой было обнаружено 27 т нефти без
сопроводительных документов. Напомним, «Укртранснафта» и «Укртатнафта» подписали
протокол о намерениях прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн т азербайджанской
нефти. Согласно документу, «Укртранснафта» выражает готовность поставлять порядка 1,3
млн т азербайджанской нефти в год на протяжении ближайших трех лет.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА

АМКУ: Визначення стану конкурентного середовища
на ринках авіаційного пального
13.02.2017

Антимонопольний комітет України розпочинає дослідження на
ринках авіаційного пального, метою якого є визначення стану
конкурентного середовища на ринках цього пального.
А також виявлення і визначення наявних на ринках проблем, які перешкоджають
розвитку конкуренції; забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист
економічної конкуренції та у разі потреби підготовка за результатами дослідження
пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції. Для цього
Комітет буде досліджувати такі питання: стан конкуренції на ринках авіаційного пального;
поведінку учасників цих ринків; існування бар’єрів вступу на ринок; визначення
проблемних аспектів цих ринків та причин їх виникнення тощо. З метою з’ясування кола
учасників, які діють на ринку авіаційного пального, товарних та територіальних меж ринку;
обсягу ринку; бар’єрів вступу на ринок та факторів, що стримують розвиток конкуренції,
Комітет очікує отримати інформацію від Державної служби статистики України, Державної
фіскальної служби України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Читати повністю >>>
За матеріалами amc.gov.ua
Минэкономики обяснило санкции
против нефтетрейдеров
13.02.2017

Министерство экономразвития сообщает, что ввело санкции против
некоторых импортеров горюче-смазочных материалов на основании
представления Службы безопасности Украины.
“Санкция применена за нарушение части второй статьи 37 Закона Украины “О
внешнеэкономической деятельности”, а именно за действия, которые могут повредить
интересам национальной экономической безопасности”, - сообщает министерство. “Служба
безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции,
ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской
Федерации и Республики Беларусь”, - говорится в сообщении. По данным СБУ, с целью
аккумуляции денежных средств на счетах “оффшорных” структур, уклонение от уплаты
налогов
и пошлин
компании
применяли
схему
оформления
“косвенных”
внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в
странах с льготным режимом налогообложения. СБУ считает, что деньги, перечисленные
некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов,
зарегистрированных в “оффшорных” юрисдикциях, частично используются для
финансирования боевиков в Донбассе, сообщает министерство. Ранее стало известно, что
Министерство экономического развития и торговли Украины приказом №154 от 6 февраля
ввело санкции против 17 украинских трейдеров нефтепродуктов. В частности, под санкции
попали юрлица таких трейдеров как “Параллель”, “Укргазпетролеум”, “Виолана-ТЭК”, “РеалНП”, “УПК-Европлюс”, “Надежда”, “Автотранс”, “Газтрон-Украина”, “Пропан-Трейд”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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По данным Госстата, 10% ВВП, или $6,2 млрд валютной выручки,
стране принёс экспорт металлургической продукции. «Фокус» разбирался,
как обстрелы Авдеевки и блокада железнодорожных переходов, ведущих на
неподконтрольные Украине территории, повлияют на экономику страны.
Металлургия стала первой по объёму экспорта отраслью экономики страны - она
дала 23% экспортных поступлений. В 2016 году фортуна улыбнулась металлургам: на
мировых рынках цены на металл начали расти. Однако, несмотря на это, экспорт
металлопродукции не вернулся к объёмам предыдущих лет. Так, в 2015 году экспортная
выручка металлургов составляла $9,4 млрд. Обострение ситуации в Донбассе грозит
дальнейшим обвалом металлургического экспорта, что означает неминуемую девальвацию
гривны и "затягивание" поясов. Экономике страны не сулит ничего хорошего и
продолжающаяся
блокада
поставок
угля
с
неподконтрольных
территорий.
Промышленности нужна энергия. И если для тепловой энергетики не хватит "чёрного
золота", придётся использовать газ, который стоит в несколько раз дороже угля. К тому же
закупка даже небольшого количества газа у Газпрома, как считают в Нафтогазе, может
существенно ослабить позиции Украины во время арбитража с российским монополистом.
Авдеевский плацдарм. "Путин и Трамп далеко, а стреляют тут, у нас", - говорит
Фокусу директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов. Последние две недели оказались
самыми сложными в истории крупнейшего в Европе производителя кокса - угольного
концентрата, без которого невозможна выплавка чугуна. 30 января боевики перебили
линии электропередачи, снабжавшие Авдеевку электричеством с Кураховской ТЭЦ. Город
остался практически без света, воды и тепла, а Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ)
оказался под угрозой полной остановки. Сотрудникам предприятия не в первый раз
пришлось работать под обстрелом боевиков. С весны 2014 года на территории завода
разорвалось более 320 снарядов, девять работников погибли, более 50 человек получили
ранения. Во время нынешнего обострения ситуации случайных попаданий снарядов на
территорию завода не было. Боевики "работали" целенаправленно: били в опоры ЛЭП,
чтобы оставить завод без электроэнергии. Можно предположить, что операцию
сепаратистов разрабатывал человек, знакомый с технологией производства кокса. Боевики
знали, что при -20оС предприятию без электроэнергии будет проблематично сохранить
рабочую температуру в батареях по производству кокса. А если они остынут, то завод "с
нуля" запустить невероятно сложно. Остановка АКХЗ означала замерзание города авдеевская ТЭЦ расположена на предприятии и снабжает город теплом и горячей водой за
счёт коксового газа, который образуется как побочный продукт при производстве кокса из
угля. Именно по этой причине боевики не подпускали ремонтные бригады ДТЭК к
повреждённым линиям. Несмотря на то, что ОБСЕ несколько раз договаривалась об
установлении на несколько часов "режима тишины", при приближении к повреждённым
ЛЭП ремонтников всякий раз обстреливали. "Обстреливали энергетиков ДТЭК, несмотря на
наличие патрулей ОБСЕ, несмотря на все письменные гарантии обеих сторон о том, что
будет соблюдаться режим тишины. Бригады эвакуированы… Если при заинтересованности
обеих сторон конфликта и ОБСЕ не выходило обеспечить даже восемь часов тишины значит, ситуация неуправляема", - говорит Магомедов. Однако предприятию и вместе с ним
Авдеевке всё же удалось выжить. Завод пустил весь коксовый газ на обогрев батарей,
сохранив производство на уровне приблизительно в 20% от нормы. А для производства
тепла на ТЭЦ стал закупать природный газ - приблизительно по 18 тыс. куб. м в час. При
этом, по словам Магомедова, производственными процессами приходилось управлять с
ювелирной точностью. Хоть на заводе были генераторные установки, его системы не
рассчитаны на работу в отрыве от сети. Поэтому включение даже маломощного
оборудования грозило разбалансировкой системы и полным отключением электричества.
В подвисшем состоянии, на электроэнергии, производимой исключительно за счёт
собственной генерации, АКХЗ прожил неделю. Ремонтникам удалось ликвидировать обрыв
линий лишь в воскресенье, 5 февраля. В Метинвесте отказываются оценивать убытки,
которые понёс холдинг из-за нарушения производственных циклов.
Цена атаки. В разгар боёв за Авдеевку Мариупольский комбинат им. Ильича был
вынужден на несколько дней остановить две доменные печи и ещё две перевёл на
минимальную загрузку. "Поставки кокса на комбинат Ильича сократились, а АКХЗ на тот
момент был нашим единственным поставщиком кокса", - поясняет генеральный директор
меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко. Впрочем, уже 2 февраля мариупольский завод
сумел найти альтернативного поставщика кокса - ему перекинули часть запасов сырья с
"Азовстали" и Енакиевского меткомбината. Ситуация стабилизировалась. По оценке Саквы,
снижение производства кокса на АКХЗ привело к потере около 9 тыс. т стали в день.
"Авдеевка выпускала около 2,5 тыс. т кокса в день вместо приблизительно 7 тыс. т до
начала обострения. Потери - 30–50 тыс. т стали. В деньгах это около $20 млн", - говорит
эксперт. К утраченной из-за снижения производства стали прибыли Метинвеста стоит
добавить и затраты на закупку природного газа. Как следует из слов Магомедова,
предприятие покупало 18 тыс. куб. м газа в час. При спотовых ценах на газ около $260 за
тыс. куб. м, получается, что за неделю предприятие потратило на газ $7,4 млн. Так как
коксовый газ на АКХЗ - это побочный, по сути бесплатный продукт, предприятие продаёт
муниципалитету Авдеевки тепло по символической цене - 130 грн за Гкал. Это
приблизительно в 10 раз дешевле, чем средняя цена на тепловую энергию по стране. При
производстве же тепловой энергии из природного газа, по подсчётам Магомедова,
себестоимость Гкал достигла 3 тыс. грн. Однако АКХЗ продавал тепло по прежним ценам,
так как денег у разорённых войной жителей нет. Потери $27 млн для такого гиганта, как
Метинвест, болезненны, но не смертельны. Однако если АКХЗ в будущем вновь сократит
объёмы производства либо возникнут проблемы с поставками коксующегося угля,
себестоимость выпускаемого холдингом металлопроката может существенно возрасти.
"Если придётся искать импортное сырьё, себестоимость металла будет зависеть от
ситуации на спотовых рынках кокса, которые ограничены в объёме", - поясняет Саква. В
Украине сейчас кокс в дефиците. Большая часть шахт, где добывали коксующийся уголь,
осталась на неподконтрольных Украине территориях. Объёмы добычи на них существенно
упали. Кроме того, есть проблемы с пересечением линии соприкосновения, которые
обострились из-за блокады грузов. К примеру, если АКХЗ в 2013 году произвёл 3,9 млн т
кокса, то по итогам прошлого года производство упало до 2,8 млн т. При дальнейшем
снижении производства закрыть нехватку продукта за счёт импорта будет дорогим
удовольствием. Стоит учитывать и то, что последние пять лет цены на кокс на мировых
рынках падали. Это привело к закрытию части шахт и сокращению добычи. К примеру, в
этом году в Китае число рабочих дней для шахтёров уменьшили с 330 до 276. Сокращение
добычи в Китае и уменьшение поставок из Австралии "взвинтили" в сентябре 2016 года
цены на коксующийся уголь на мировых рынках на 45%, до $158 за т. Это максимальная
цена с 2013 года. Хоть аналитики и прогнозируют продолжение роста цен на металл в
2017-м, конкурентоспособность украинского проката при работе на импортном коксе
значительно снизится, что чревато очередным падением валютной выручки металлургов.
А последствия этого падения ощутит вся страна в виде дальнейшей девальвации гривны.
Читать полностью (инфографика) >>>
Читайте также: Кому принадлежит
украинская металлургия >>>
© Ирина Голод, Евгений Гордейчик
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фонд державного майна вчергове підтвердив виконання приватизаційних
зобов'язань ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Україна в січні збільшила імпорт коксівного
вугілля на 5,3%, коксу – на 10%
15.02.2017

13.02.2017

ФДМ підтвердив виконання компанією «АрселорМіттал Дуїзбург
Бетайлігунгсгезельшафт
мбХ»
(власник
95,13
%
акцій
ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг») в 2016 р. інвестиційних зобов'язань за
Договором купівлі-продажу пакету акцій.
Перевірка ФДМУ відбувалась в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 7-10 лютого 2017 р.
Це вже 18-та перевірка ФДМУ, що проводиться безпосередньо в ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» з моменту приватизації підприємства. У 2016 р. ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг» продовжувало у повній мірі забезпечувати виконання зобов'язань в соціальній сфері
(оплата праці, соціальне забезпечення, медичне обслуговування) відповідно до
Колективного договору підприємства. Перевірки Фонду держмайна України є головним
інструментом контролю з боку держави над виконанням підприємством інвестиційних
зобов'язань після приватизації. ФДМУ здійснює контроль виконання компанією
«АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ» (мажоритарний акціонер ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг») зобов'язань за Договором шляхом проведення щорічних
перевірок діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Під час перевірки ФДМУ вивчає
фінансову та статистичну документацію ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також інші
документи, які підтверджують фактичне виконання компанією та ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» відповідних зобов'язань, передбачених Договором. Також ФДМУ здійснює
огляд окремих побудованих об'єктів, проводить зустрічі з адміністрацією підприємства. За
результатами перевірки виконання умов Договору складається акт, який підписується
ФДМУ, компанією та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Акт перевірки містить інформацію
про статус виконання зобов'язань за Договором. Зобов'язання, виконання яких
підтверджене актом, знімаються з контролю Фонду державного майна України. Сума
грошових коштів у розмірі 4,8 млрд доларів США, яку отримала держава в процесі прозорої
приватизації підприємства, є рекордною для України і до цього дня. Група АрселорМіттал
перейняла на себе безпрецедентні інвестиційні зобов'язання в економічній, виробничій,
природоохоронній та соціальній сферах. До 2020 р. компанія АрселорМіттал додатково
інвестує 1,2-1,5 млрд доларів США в розвиток ПАТ «АрселорМіттал Кривою Ріг».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

КХЗ України в січні 2017 року імпортували 1 млн тонн рядового
коксівного вугілля і вугільного концентрату для коксування, що на 5,3%
вище показників аналогічного періоду 2016 року і на 7,4% – нижче від
грудня-2016 року.
Як повідомили в об’єднанні металургійних підприємств України “Укрметалургпром”
(Дніпро) за підсумками балансової наради в середу, надходження вугілля українського
видобутку на працюючі коксохімічні підприємства в січні склало 400 тис. тонн – на рівні
грудня. Залишки вугілля для коксування на складах КХЗ в січні зросли на 70 тис. тонн і
станом на 1 лютого склали близько 370 тис. тонн. Всього в січні українські КХЗ отримали
1,4 млн тонн вугілля для коксування, що на 80 тис. тонн нижче грудня. При цьому частка
імпортного вугілля в загальному обсязі склала 72%, тоді як роком раніше – на рівні 64%.
Українські коксохімічні заводи за минулий місяць поставили метпідприємствам 855 тис.
тонн коксу, що на 35 тис. Тонн вище в порівнянні з груднем-2016. Імпорт коксу в січні зріс
на 10%, або на 5 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, але знизився на
38,9% в порівнянні з груднем 2016 – до 55 тис. тонн. З урахуванням імпортних поставок
загальне надходження коксу на метпідприємства країни в січні-2017 склало 910 тис. Тонн –
на рівні попереднього місяця. Як повідомлялося, КХЗ України в 2016 році імпортували 11,8
млн тонн рядового коксівного вугілля і вугільного концентрату для коксування, що на 19%,
або на 1,9 млн тонн, вище показників 2015 р. Надходження вугілля українського видобутку
на працюючі КХЗ в 2016 р. склало 5,8 млн тонн – менше на 140 тис. Тонн, або на 2%, в
порівнянні з 2015 р. В цілому за 2016 рік українські КХЗ отримали 17,6 млн тонн вугілля
для коксування, що більше на 11%, або на 1,7 млн тонн, в порівнянні з 2015 роком. При
цьому частка імпортного вугілля в загальному обсязі склала 67% (за 12 місяців 2015 року –
63%). Українські коксохімічні заводи за минулий рік поставили метпідприємствам 10,7 млн
тонн коксу, що вище на 11%, або на 1 млн тонн, в порівнянні з 2015 роком. Імпорт коксу
знизився на 8%, або на 100 тис. Тонн, в порівнянні з попереднім роком – до 1,2 млн тонн. З
урахуванням імпортних поставок загальне надходження коксу на метпідприємства країни
за 2016 рік склало 11,9 млн тонн, що вище на 8%, або на 0,9 млн тонн, в порівнянні з 2015 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Заявление Корпорации
«ИСД»

В 2017 г. Украина станет нетто-импортером лома –
прогноз ИНТЕРПАЙП

16.02.2017

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» на протяжении уже
почти трех лет каждый день ощущает чрезвычайные сложности ведения
производственной деятельности в сложившихся общественно-политических
обстоятельствах.
К сожалению, в феврале 2017 года ситуация накалилась до предела и наши
промышленные предприятия, которые являются по сути градообразующими, в Алчевске
просто остановились. Мы официально подтверждаем, что, начиная с сегодняшнего дня в
Алчевске полностью прекращено производства чугуна, стали, проката, металлургического
кокса. Прекращена также полностью генерация электрической энергии. Уникальный
промышленный комплекс, не имеющий аналогов в Европе, просто замер. Поверьте, это
страшная тишина, которая никому не может дать никаких позитивных эмоций.
Днепровский меткомбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области
также находится на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит
от поставок кокса из Алчевска. Мы не хотим давать оценки конкретным политикам и
политическим силам, которые вовлечены в различные процессы, связанные с созданием
препятствий в деятельности промышленных предприятий. Мы принципиально вне
политики. На протяжении более 20 лет мы занимались экономикой, инновациями,
инвестициями, развитием промышленности и созданием социальной инфраструктуры
вокруг наших промышленных предприятий. Нам есть что показать и чем гордиться. Наши
промышленные предприятия - это не только бизнес-единицы. Наши предприятия - это
важнейшие элементы экономики и инфраструктуры государства в целом, это крупнейшие
налогоплательщики и крупнейшие работодатели. Люди, которые сейчас занимаются
блокированием работы промышленных предприятий, которые работают исключительно в
соответствии с законами Украины, очевидно, просто не в состоянии адекватно оценить те
негативные последствия для государства и для граждан, которые будут только
накапливаться с каждым днем простоя крупнейших промышленных предприятий как в
Луганской и Донецкой областях, так и в других регионах Украины. Промышленность - это
сложные и неразрывные производственные и логистические цепочки интеграции и
взаимозависимости между предприятиями. Очевидно, что дальнейшая блокировка
деятельности промышленных предприятий ведет государство к макроэкономической
турбулентности, последствия которой ощутит абсолютно каждая украинская семья в самой
ближайшей перспективе. Сокращение рабочих мест, увольнения, падение экспорта,
падение валютной выручки, девальвация национальной валюты - это очевидный список
последствий дальнейшей блокировки деятельности наших предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Корпорации «ИСД»
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)

Ferrexpo в январе сократило выпуск
окатышей на 11,8%
16.02.2017

Британская Ferrexpo plc. по итогам января 2017 года снизила
производство товарных окатышей, по предварительным данным, на
11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 900 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот
период компания сократила выпуск концентрата на 15,9% - до 1,051 млн тонн. Ferrexpo в
2016 году сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по
сравнению с 2015 годом - до 11 млн 71,40 тыс. тонн, из стороннего - на 68%, до 129,20 тыс.
тонн. В целом это привело к снижению суммарного производства окатышей за год на 4% по
сравнению с 2015 годом – до 11 млн 200,6 тыс. тонн (за 2015-й - 11 млн 661,60 тыс. тонн).
При этом в 2016 году общий выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа составил
10,535 млн тонн (рост на 1,6%), с 62%-м – 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,6%). В том числе
выпуск окатышей с 65%-м содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн
405,8 тыс. тонн (рост на 4,4%), с 62%-м – 665,6 тыс. тонн (снижение на 48,4%). Спад
производства окатышей в 2016 году связан с увеличением на 1 млн тонн производства
премиальных окатышей.

15.02.2017

Заготовка этого сырья в Украине составит 2,9 – 3,1 млн т (без учета
выхода на рынок Укрзализныци), а цена лома не будет опускаться ниже
экспортного паритета с ценой в Турции.
В текущем году ситуация с заготовкой лома усугубится. По прогнозу ИНТЕРПАЙП в
2017 г. в Украине будет заготовлено 2,9 – 3,1 млн т. Это меньше факта поставок на
украинские заводы в 2016 г., составившего 3,2 млн т. И существенно меньше потребности в
2017 г., которая по данным ОП Укрметаллургпром составляет 4 млн т. Таким образом,
ожидаемый дефицит лома в стране в 2017 г. составит около 1 млн т. Главным фактором
снижения заготовки является истощение источников доступного лома. По данным
агентства CRU Independent Authority, потребление металла внутренним рынком в
сравнении с советским периодом сократилось на 95%, т.е. образования нового лома
практически не происходит. Статистика ломозаготовки подтверждает прогноз. Так, в 2000
г. в Украине собрали 11 млн т, в 2010 г. – 7 млн т, в 2016 году – лишь 3,5 млн т. В текущем
году Украина станет нетто-импортером металлолома, т.е. импорт превысит экспорт.
Металлурги, которые и так нарастили импорт ГБЖ и повысили использование чугуна,
теперь будут вынуждены импортировать и металлолом. Пробные поставки были начаты
основными потребителями лома в конце 2016 г. Цена лома в Украине в 2017 г. по прогнозу
ИНТЕРПАЙП будет выше экспортного паритета с турецкой ценой за исключением
кратковременных периодов пикового спроса в Турции. В условиях нехватки сырья
металлурги будут конкурировать за его покупку не с экспортерами лома, а между собой,
что и станет главным фактором, влияющим на цену. Такая ситуация уже имела место в
2016 г.: 8 из 12 месяцев украинские заводы платили за лом выше приведенной турецкой
цены. В сентябре – декабре 2016 г. превышение внутриукраинской цены лома над
приведенной турецкой в среднем составило 35 USD на тонне или 28%. Главным событием с
точки зрения законодательного регулирования в 2017 г. станет развитие ситуации с
экспортной пошлиной на лом. Сейчас ее размер составляет 30 евро за тонну. Годичный срок
ее действия заканчивается в сентябре 2017 г., после чего она вернется к 10 евро за тонну.
Металлурги будут выступать за продление пошлины 30 евро. Второе ожидаемое событие –
принятие норм для вывода рынка ломозаготовки из тени. Отдельного внимания
заслуживает влияние Укрзализныци на рынок металлолома. Расчеты на основе данных УЗ
свидетельствуют, что госкомпания обладает запасами лома на уровне 400 – 450 тыс. т, что
превышает месячное потребление в стране. Появление на рынке этого объема существенно
повлияло бы на обеспечение металлургов сырьем. «Мы вступаем в период, когда лома
будет становиться все меньше, а потребность в нем будет расти. Сейчас тот самый момент,
когда государству время определиться с экономической моделью: способствовать
производству готовой продукции в Украине или становиться сырьевым экспортером, –
комментирует Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП. –
Снижение пошлины, и как следствие подорожание лома в стране, приведет к ухудшению
конкурентных позиций украинских металлургов на экспортных рынках. Возможные
потери нашего бизнеса в случае снижения пошлины – 100 тыс. т заказов готовой
продукции в 2017 г.». Потенциальными факторами увеличения ломообразования являются
рост производства машиностроительной продукции, большие проекты по модернизации
подвижного состава и ЖКХ, трубопроводной инфраструктуры, железнодорожного
подвижного состава. В ИНТЕРПАЙПе не ожидают резкого роста в этих сферах, поэтому
ломосбор в ближайшие 5 лет, согласно прогнозу, будет снижаться.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «ИНТЕРПАЙП»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Краматорську на заводі призупинили роботу
доменної печі

Как менеджеры Мартыненко украли
$13 миллионов в ОГХК
12.02.2014

У неділю, 12 лютого, Краматорський феросплавний завод у
Донецькій області призупинив роботу доменної печі. В цьому
звинуватили залізничну блокаду, яка триває на Донбасі.
На заводі заявили, що пішли на цей крок "у зв'язку з неправомірними діями
невстановлених осіб у військовій формі без розпізнавальних знаків", які заблокували
залізничний переїзд у Бахмуті. Через блокаду постачання палива підприємству припинені,
йдеться в повідомленні. "У разі, якщо виробничий процес не буде відновлено протягом 10
днів після зупинки, відбудеться ряд змін, наслідком яких буде повне виведення доменної
печі з ладу", - повідомила прес-служба підприємства. На краматорському заводі
відзначають, що зупинка виробництва спричинить масові звільнення і повне
знеструмлення енергозалежних підприємств і населених пунктів. Зараз на Краматорському
феросплавному заводі працює 1200 осіб. Підприємство забезпечує електроенергією
залізничний вокзал, лікарню і довколишні селища.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

В оккупированном Алчевске из-за блокады
остановился меткомбинат
14.02.2017

В результате блокады Донбасса 13 февраля 2017 года остановило
работу ПАО «Алчевский металлургический комбинат». Об этом РБК-Украина
сообщил источник в руководстве предприятия.
«Алчевский металлургический комбинат остановлен, это действительно факт, из-за
отсутствия сырья потому, что блокирована железная дорога», - сообщил источник, отметив,
что меткомбинат несет огромные убытки. В то же время, по словам источника, сотрудники
продолжают выходить на работу, но в основном занимаются ремонтами.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
ММК імені Ілліча –
120 років
14.02.2017

Маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча, який
входить в Групу компаній Метінвест, виповнилося 120 років. Про це
повідомляє прес-служба Компанії «СКМ».
13 лютого 1897 р. першу продукцію видав трубний цех «Нікополь-Маріупольського
гірничо-металургійного товариства». З цього дня ММК імені Ілліча веде свою історію.
Потужності комбінату дозволяють виробляти 12 млн тонн агломерату, більше 4,3 млн тонн
чавуну, майже 3,7 млн тонн конвертерної сталі та 5 млн тонн готового прокату на рік. За
всю свою історію комбінат виробив 309 млн тонн чавуну, 295 млн тонн сталі та 167 млн
тонн прокату. Продукція підприємства експортується у 80 країн світу, а її якість
підтверджено провідними зарубіжними й вітчизняними класифікаційними товариствами й
сертифікаційними центрами. Сьогодні ММК імені Ілліча – один з найбільших українських
інвесторів і платників податків. Торік меткомбінат перерахував понад 1,3 млрд грн
податків до бюджетів усіх рівнів. На підприємстві реалізується найбільший в історії України
екологічний проект з реконструкції газоочисних систем аглофабрики. Загальні інвестиції
становлять $220 млн. У кінці 2016 року розпочалося спорудження сучасної машини
безперервного лиття заготовок вартістю $150 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НГЗ в 2016 г. нарастил выпуск
глинозема на 2%

16.02.2014

Николаевский глиноземный завод (НГЗ), входящий в ОК
"Российский алюминий" ("РусАл"), по итогам 2016 г. нарастил выпуск
глинозема на 2% по сравнению с 2015 годом - до 1,510 млн тонн.
Как сообщается в квартальном отчете "РусАла", НГЗ в четвертом квартале 2016 года
нарастил выпуск глинозема на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом - до 407 тыс.
тонн с 363 тыс. тонн. Как сообщалось, НГЗ в 2015 году нарастил выпуск глинозема на 1,8%
по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 481,1 тыс. тонн (в 2014-м произведено 1,455 млн
тонн). НГЗ в марте 2004 года вышел на уровень производства 1,3 млн тонн глинозема в год,
что было одним из основных обязательств компании "Украинский алюминий", которая в
2000 году приобрела 30% акций ОАО "НГЗ". Согласно измененным обязательствам
компании, мощность завода по выпуску глинозема должна была увеличиться до 1,6 млн
тонн в 2009 году. Позднее компания приняла решение нарастить мощность вместо 1,6 до
1,7 млн тонн глинозема. НГЗ в 2014 году сократил выпуск глинозема на 2,6% по сравнению
с 2013 годом - до 1,455 млн тонн. ОК "РусАл" создана в 2007 году при слиянии
алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера
Glencore. "РусАлу" в Украине принадлежит НГЗ и доля (около 29%) в Запорожском
алюминиевом комбинате (ЗАлК), 68,01% акций которого возвращены в госсобственность.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В январе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)
задержало и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горнохимическая компания" (ОГХК) Руслана Журило.
Тогда же был задержан его заместитель и начальник отдела продаж и маркетинга
ОГХК. По данным НАБУ, задержанные нанесли ущерб компании на 300 млн грн. Руслан
Журило был назначен директором тогда еще ГП "Объединенная горно-химическая
компания" в 2014 году. Бизнесмен Давид Жвания рассказывал Украинской правде, что
Журило имел давние отношения с бывшим влиятельным депутатом от Народного фронта
Николаем Мартыненко и был назначен на эту должность по его инициативе. Мартыненко
признал знакомство с Журило, но отрицал свое отношение к ОГХК и его назначению. В
решении Соломенского районного суда Киева от 27 января (было опубликовано 3 февраля),
которым один из менеджеров ПАО "Объединенная горно-химическая компания" был взят
под стражу сроком на 60 дней, НАБУ выложила все доказательства злоупотреблений
менеджеров госкомпании, которые действовали через австрийские фирмы, связанные с
Мартыненко. По данным НАБУ, в ноябре 2014 года директор ГП "Объединенная горнохимическая компания" Руслан Журило вместе со своим заместителем по коммерческим
вопросам Юрием Перцевым разработали план по продаже продукции предприятия
(ильменитовый, рутиловый, циркониевый, дистен-салиманитовый концентраты)
связанным иностранным компаниям по заниженным ценам, с последующей реализацией
такой продукции конечным потребителям уже по рыночным ценам. Для реализации этой
схемы они привлекли гражданина Австрии Вольфганга Вильгельма Эйбергера –
миноритарного акционера украинского Диамантбанка, главы компаний Bollwerk и
Steuermann. Bollwerk и Steuermann, как компании из ЕС и без явных признаков
фиктивности, должны были обеспечить видимость легальности продажи титанового сырья
производства ОГХК. Кроме того, Журило и его заместитель привлекли к схеме начальника
бюро продаж филиала Вольногорского ГМК (входит в "Крымский Титан" Дмитрия
Фирташа) Алексея Мороховеца, который имел опыт международных продаж такой
специфичной продукции, как титансодержащее сырье. Менеджера из компании Фрташа
назначили начальником отдела продаж и маркетинга центрального офиса ОГХК.
Заниматься финансами Журило привлек финансового директора связанной с ним
транспортно-экспедиторской компании в сфере железнодорожных перевозок - ООО
"Юнитранс Оператор". После этого, как говорится в материалах дела, Журило и австриец
Эйбергер аккумулировали $1,32 млн на счете компании Steuermann и затем перечислили их
на счет Bollwerk. Деньги Steuermann одолжила у британской компании Wargrave Trading
LLP, в которой Журило с 2012 года был уполномоченным представителем, а с 2013 бенефициарным владельцем. С декабря 2014 года, после своего назначения на должность,
Журило переоформил право владения компанией на свою жену и директора ООО
"Торгсервис". На протяжении 2015-2016 годов это ООО объявлялось победителем тендеров
ОГХК. ОГХК обязывалось продавать Bollwerk не менее 50% общего объема товаров,
которые будут поставляться госпредприятием на экспорт. Кроме этого, Журило в декабре
2014 года назначил Bollwerk дилером и логистическим агентом по продукции
производства ОГХК на территории Азии. В дальнейшем Эйбергер в январе 2015 года
перевел со Steuermann на Bollwerk $5,51 млн, а Журило уполномочил своего заместителя
Перцева заключать договора поставки продукции и приобретать товары и услуги для ГП
без предварительного согласия. Заместитель директора ОГХК 20 января 2015 году в офисе
ГП подписал с Bollwerk, при отсутствии представителя австрийской компании, контракт на
поставку титаносодержащих сырья. После заключения контракта 27 января гражданин
Австрии Эйбергер перевел на счет ОГХК в Димантбанке $5,51 млн в качестве предоплаты за
сырье. Напомним, что Эйбергер был миноритарием этого банка, а ОГХК, по инициативе
Журило, в нем обслуживалась. Так, в течение 2015 года представитель Bollwerk и
замдиректора ГП Перцев подписали 236 дополнений к контракту, в которых они
определяли место поставки, количество, качество, упаковку, цену товара и конечного
получателя. В частности, Bollwerk перепродавала продукцию ОГХК более 60 компаниям.
Большинство из них были известными в мире предприятиями химической,
машиностроительной и керамической отраслей. Кроме того, замдиректора ГП и австриец
изменили контракт таким образом, что Bollwerk сама решала, как оплачивать продукцию
госпредприятия: или путем осуществления предоплаты, или на условиях отсрочки платежа
на 60 календарных дней. Таким образом, в течение 2015 года ОГХК реализовала Bollwerk 1
759 тонн - ильменитового концентрата, 22 529 тонн - рутилового концентрата, 19 147 тонн
- циркониевого концентрата и 971 тонн - дистен-салиманитового концентрата на общую
сумму $30,77 млн. Компания-посредник Bollwerk, в свою очередь, реализовала эту же
продукцию иностранным компаниям за $35,97 млн, получив в свою пользу разницу (с
учетом транспортных расходов) в размере $5,19 млн. В то же время, по прямым контрактам
с другими иностранными покупателями цены были существенно выше, чем цены, по
которым ОГХК реализовывало продукцию в пользу Bollwerk. В частности, согласно
контракту с компанией Lincoln Electric Europe, цена рутилового концентрата составила
$895 за тонну, а согласно контракту с ООО "Российско-Казахская фосфорная компания"
(РФ), цена циркониевого концентрата составила $1150 за тонну. Согласно контракту ОГХК
с ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), цена ильменитового концентрата составила
$335 за тонну, рутилового - $1155 за тонну, циркониевого -$1285 за тонну. Согласно
контракту с ООО "Белоярская фабрика асбокартонных изделий" (РФ), цена циркониевого
концентрата составила $1165 за тонну. В свою очередь, должностные лица ГП "ОГХК" по
контракту с Bollwerk в течение 2015 продавали ей: ильменитовый концентрат по цене от
$120 до $200 за тонну; рутиловый концентрат - по цене от $595 до 730 за тонну; дистенсилиманитовий концентрат - по цене от $90 до 145 за тонну; циркониевый - по цене от
$730 до 980 за тонну. Таким образом, участники организованной группы с 20 января по 27
апреля 2016 года реализовали титаносодержащего сырья через "Bollwerk" на $68,05 млн по
ценам ниже, чем по прямым контрактам. Цены были даже ниже, чем среднерыночные цены
на аналогичную продукцию в разрезе основных мировых географических регионов, где
находятся конечные покупатели ильменитового, рутилового и циркониевого
концентратов. Вследствие, как предполагают следователи НАБУ, ОГХК был нанесен ущерб
в виде недополученных доходов в размере $10,813 млн. ...
Читать полностью >>>
© Юрий Винничук
По материалам biz.censor.net.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ
 ЗОЛОТО

Хто видобуватиме золото
на Закарпатті?
16.02.2017

Село Мужієво розташоване за сім кілометрів від районного центру
Берегове, що на Закарпатті. Головна вулиця через усе село - Ференса Ракоці.
На сільській раді - два прапори: український та угорський.
Мужієво - єдина точка на українській мапі, де затверджені запаси золота.
Після тривалої перерви американський інвестор хоче відновити тут видобуток
дорогоцінного металу.
П'ють вино і працюють на виноградниках. Дві продавчині серед вулиці
перегукуються угорською. Старше населення Мужієва погано знає українську, краще російську. Молоді в селі не так багато - майже всі виїхали на заробітки до сусідніх держав.
Але саме село має доглянутий і заможний вигляд: поремонтовані будинки, нові паркани.
Під товстим шаром снігу ховається стара брукована дорога. На зупинці розмовляють двоє
молодих хлопців. Про відкриття родовища знають, і один із них запевняє: піде туди
працювати. Хоче мати роботу вдома, аби не їздити за кордон. Люди у сільських магазинах
мало чули про нового інвестора і, здається, їх це питання мало цікавить. Про те, хто
працював на руднику раніше, також кажуть неохоче. Василь Фіцай уже 15 років головує в
сільраді Мужієва. Бачив, як родовище працювало і як його ліквідували. Каже, що радий
будь-якому інвесторові - з'являться нові робочі місця та гроші на село. "Люди трохи бояться
відновлення видобутку. Тут в останні три роки з'явилися проблеми з питною водою. У
деяких криницях вона взагалі зникла. Але це не пов'язано з золотом, оскільки шахти там
сухі. Та й підприємство на час виникнення проблем уже не працювало", - каже Голова.
"Уперті" руди. Історія з добуванням золота на Закарпатті - невтішна. Ще в радянські
часи його дослідили і збудували шахти та наземні споруди, витративши десятки мільйонів
карбованців. У 199-2006 роках тут видобувала державна компанія "Закарпатполіметали",
але швидко збанкрутувала і припинила видобуток. Володимир Михайлов, доктор
геологічних наук, директор Навчального наукового інституту "Інститут геології КНУ ім.
Тараса Шевченка", зауважує, що Мужіївське родовище спочатку розробляли на поліметали
(свинець і цинк). Саме тому воно було добре вивчене, і це суттєво полегшило підрахунок
запасів золота. На інших відомих золоторудних об'єктах України (Майське, Сергіївське,
Клинцівське та інші) такі роботи, а це, насамперед, дуже дороге буріння, розпочали тільки в
90-ті роки. Та гроші на розвідки швидко закінчилися, і Мужіївське залишилося єдиним
золотим родовищем в Україні. На думку пана Михайлова, Мужіївське родовище припинило
видобуток із двох причин: значна переоцінка запасів золота і складні технологічні
властивості руд, які належать до так званих "упертих". Через це були значні складнощі під
час вилучення золота і його значні втрати - більше ніж половина золота залишалася в
породі. Друга обставина - неодноразова зміна інвесторів через конфлікт інтересів на
місцевому рівні. Державна компанія за сім років існування змогла видобути всього близько
700 кілограмів золота (його у родовищі понад 50 тон), але довкола неї відбувся не один
конфлікт. Берегівський районний суд порушив низку адміністративних і навіть
кримінальні справ, пов'язаних із "Закарпатполіметалами".
"Я бачив золото щодня". У дворі Яноша (ім'я змінено на прохання героя) відкрита
хвіртка. Він саме прибрав біля хати сніг і сів біля телевізора лускати насіння. До нього нас
направили сусіди - Янош працював на родовищі кількадесят років. У будинку прохолодно, у
пічці тліють дрова. На запитання про золото Янош відповідає дуже емоційно і відразу
радить іти до сільради. Мовляв, саме там знають, що насправді сталося з видобутком. Після
закриття компанії Янош пішов на пенсію і тепер долею родовища не переймається. "Якби
совість чиста у них була, то вони би все розказали. А так - не розкажуть. Коли компанія
закривалася, там були охоронці, які, фактично, охороняли злодіїв. Серед білого дня зник
грейдер, з кочегарки - димар. І ніхто нічого не знав", - каже чоловік. Янош не має сумнівів у
тому, що компанія "Закарпатполіметали" не була збитковою, як стверджували власники.
Справжні дані про видобуток приховували. Каже, що фірма часто змінювала назви, інколи
по кілька разів на рік. Він пам'ятає свою останню нічну зміну наприкінці грудня 2006-го.
Перед святковими вихідними усі розуміли, що це останні дні компанії. За словами Яноша, на
видобутку золота тоді працювало не більше ніж 20 людей із усього Мужієва. Решта
приїжджали з Берегівського та Іршавського районів, вахтові працівники - з Калуша (250 км.
від Мужієва). "Вони ж вам сказали, що золота було по кілька грам на тонну? А насправді
траплялося так, що з тони руди вибирали кілограм золота за шість місяців. Я бачив золото
щодня, тримав у руках, але нам суворо наказували ніколи і ніде про нього не розповідати", захоплено розповідає Янош. Коли вже виходимо з хати, чоловік обмовився, що свого часу
потрапив під обвал у шахті. Але швидко отямився і подробиці розказати не захотів.
Новий інвестор працює лише в Україні та Східній Європі. У 2012 році дозвіл на
видобування золота в Мужієво придбала приватна "Карпатська рудна компанія" (КРК). На
той час золото тут не видобували уже шість років. Спочатку компанія була зареєстрована в
Донецьку на ім'я Валерія Бредихіна. Але в 2014-му перереєструвалася і стала приватним
акціонерним товариством (ПРАТ), не змінивши назви. Тоді ж нею зацікавилася
американська компанія "Авеллана Голд ЛТД" Севеджа Браяна Черлеса з реєстрацією у США
(за Єдиним держреєстром юридичних осіб). На офіційному сайті інвестора сказано, що
компанія має реєстрацію на Кіпрі і займається розвідкою та розробкою родовищ в Україні
та інших країнах Східної Європи. "Компанія заснована після Євромайдану групою
міжнародних інвесторів, які сприйняли події в Україні як заклик до змін на інституційному
рівні, що призведе до більшої безпеки для інвесторів, що готові залучити капітал у
гірничий видобуток в Україні", - сказано на сайті компанії. Отримавши дозвіл на
видобування, КРК не змогла розпочати роботу, оскільки не мала доступу до родовища. Всі
наземні споруди, як і раніше, належали компанії "Закарпатполіметали". КРК викупила
власність компанії на державному аукціоні, але та, після зміни влади у 2014, подала до суду
скаргу, що її майно придбали задешево. Проти КРК відкрили дві кримінальні справи.
Спеціальний дозвіл на користування надрами тимчасово припинили. Але в січні 2017-го
Вищий адміністративний суд дозвід на видобуток відновив. З 2014 року, поки на родовищі
не було робіт, а за охорону не було кому платити, з його території викрали тонни металу.
Розібрали всі виробничі та частину підземних споруд. Представник "Авеллана голд" в
Україні Микола Гожик каже, що це зробили місцеві мешканці. Натомість селяни
звинувачують владу і попередніх власників родовища.
450 тон шкідливих відвалів. Розробка золотоносного родовища на Закарпатті мала
серйозні екологічні наслідки для довкілля. Відвали, які тут лежать із 1970-х, містять велику
кількість важких металів, які через дощі потрапляють у підземні води. Наразі біля
родовища лежить понад 450 тон відвалів, які інвестор має ліквідувати. Інакше видобуток
починати не можна. Але Державне агентство водних ресурсів країни на наш запит
повідомило, що за результатами досліджень у 2016 році вміст важких металів у водах
Берегівського району не перевищує фонових значень. Моніторинг поверхневих вод
здійснювали у найближчих водоймах біля Мужієва. А Держекоінспекція, починаючи з 2013
року, нагляду на Мужіївському родовищі не проводила. Відвали на поверхні все ж містять
концентрації сульфідів заліза та інших важких металів. Цього не заперечує Державна
служба геології і надр України. Та водночас повідомляє, що "Закарпатполіметали"
використовували екологічно чисту гравітаційну технологію з використанням звичайної
чистої води без реагентів. "Ці відвали відпрацьованої породи можна розглядати в якості
потенційного джерела забруднення довкілля", - повідомили у прес-службі Держгеонадр.
Зокрема - забруднення ґрунтових вод, які люди використовують для пиття і господарства,
відзначили в відомстві. У Державній службі геології та надр вважають, що переробляти
відвали має займатися той, хто має дозвіл на користування надрами.
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Прибуток від першого дня? Офіс КРК розташований в Береговому. Половина
кабінету Миколи Гожика, який зараз працює тут директором, завалена документацією по
родовищу. На столі - кілька шматків породи, в якій міститься золото. Микола Гожик свого
часу був головним інженером у "Закарпатполіметалах". Тепер він разом із сином, який у
компанії обіймає посаду юриста, працює з новим інвестором. "Тут може бути серйозне
виробництво, яке забезпечить роботою 500 людей не менше ніж на двадцять років, а за
нашими прогнозами - на років сорок-п'ятдесят. Державна компанія, яка тут працювала,
видобула лише 5% корисних копалин", - розповідає пан Гожик. Він вважає, що раніше на
родовищі використовували неправильний підхід ще й через відсутність професіоналів.
Частина спеціалістів була з Кривого Рогу. Вони розумілися на видобутку залізної руди, де
вміст заліза - 370 кг на тонну. Натомість золота в одній тонні руди, за його словами, 5-6
грамів. Тому технологія видобутку цих копалин значно відрізняється. За словами Гожика,
компанія спочатку витратить 50 млн. доларів: на рекультивацію відвалів і нове
обладнання. Інвестор впевнений, що всього за три роки видобутку витрати окупляться.
Планується, що видобуток буде прибутковим із першого дня: у руді, окрім золота, є ще три
складові: срібло, свинець і цинк. Вони теж мають свою ціну. "Ці компоненти ліквідні, і
продати їх буде не проблема. Водно-механічним способом збагачення ми добуватимемо з
руди концентрати, які містять усі ці метали. Свинцеві концентрати - це мінерали свинця і
цинку. У них буде все срібло і золото. А цинкові концентрати продаватимемо на
металургійні комбінати", - розповів геолог. Все золото, яке вдасться видобути в Мужієво,
купуватиме Національний банк України. До цього зобов'язує закон "Про НБУ" - все здобуте
в Україні золото має бути продане Нацбанку.
"Ціанідів не буде". Закарпатські ЗМІ періодично пишуть про те, що відновлення
видобутку шкідливе для місцевого населення. Пропонують відмовитися від цієї ідеї, а
натомість розвивати в селі туризм. Одна з причин занепокоєння - можливе використання
технології ціанування (солей синильної кислоти). Цей спосіб надзвичайно шкідливий для
довкілля, але, за словами директора КРК, технологію ціанування вони не використовуватимуть. "Ціаніди - найдешевший спосіб вилучення золота, але з такої руди, як у Мужієво,
видобути його неможливо. Там надто багато інших речовин, крім золота. Ми від цієї
технології відмовилися ще у 80-х. Вона не давала потрібного ефекту", - каже пан Гожик.
Упродовж 2017 "Карпатська рудна компанія" готуватиме Мужіївське родовище до роботи, а
вже наступного року планує почати видобуток золота. Експерт Національного екологічного
центру України Владлена Марцинкевич вважає, що за підприємства такого рівня небезпеки
мають відповідати власники - і швидко реагувати на всі потенційні небезпеки для довкілля
та населення. Зважаючи на занедбаний спадок минулих років у Мужієво, експерт має
сумніви щодо доцільності відновлення видобутку, але підтверджує, що ціанідів не буде.
"Технологія флотації та гравітації безпечніша, ніж ціанування. Але таким чином золота
добудуть менше. Крім того, залишається небезпека відвалів. Екологічне законодавство
України дуже ослаблене, а мораторій на перевірки підприємств піддає сумніву їх
діяльність", - каже пані Марцінкевич. Доктор геологічних наук Володимир Михайлов
зауважує, що розробка інших українських родовищ стримується відсутністю фінансування
на проведення геологорозвідувальних робіт та інвестицій. Основна причина - недосконале
законодавство, через яке інвестори бояться вкладати гроші в українське золото.
Читати повністю >>>
© Наталія Патрікєєва
За матеріалами bbc.com
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На Львівщині відновлять унікальне
родовище озокериту
14.02.2017

У Бориславській міській раді відбулася нарада з питань відновлення
Бориславського озокеритового родовища та будівництва заводу з
виробництва йоду і брому.
Під час зустрічі було обговорено потенційні місця будівництва нової шахти та заводу
озокеритової продукції, етапи ліквідації існуючої затопленої шахти і питання використання
води, якою вона затоплена. Планується, що частину виробітку нової шахти використають
для лікування респіраторних захворювань. Було запропоновано розглянути можливість
оптимізації використання усіх видів газу на території Борислава з метою виробництва з
нього (крім скрапленого газу) метанолу, як базової сировини для розвитку хімічної
промисловості. Планується, що для отримання тепла будуть використовувати сонячну
енергію. Підготовлено звернення в "Укрнафта" із листами щодо погодження та сприяння у
вивченні можливостей подальшого використання корисних копалин.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.depo.ua
 ПРОМИСЛОВІСТЬ (ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО & ТОВАРНІ РИНКИ)
 ВИРОБНИЦТВО ВИБУХІВКИ

В Донецке на химзаводе
прогремел взрыв
14.02.2014

На территории Донецкого казенного завода химических изделий
(Куйбышевский район) произошел взрыв. Об этом сообщает во вторник сайт
администрации Донецка, передает delo.ua
"По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе
ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (Куйбышевский район).
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Причины устанавливаются с руководством
завода", - сказано в сообщении. Несколько домов по ул.Ленкоранская остались без стекол. В
данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма. Донецкий
казенный завод химических изделий выпускал боеприпасы, средства взрывания и
промышленные взрывчатые вещества. После захвата завода террористами на ДКЗХИ
произошла серия мощных взрывов. 19 августа 2014 года вспыхнул пожар с детонацией
складов боеприпасов. 20 сентября в цехе №7 взорвались 12 т гексогена. 20 октября
сдетонировали склады с тротилом. А 8 февраля 2015 взорвались склады с боеприпасами. 16
июня 2015 года на заводе произошел мощный взрыв. Как сообщали украинские силовики,
на ДКЗХИ взорвались подземные хранилища крупнокалиберных боеприпасов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Украина отложила введение антидемпинговых
пошлин на российские удобрения
13.02.2017

МКМТ приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере
4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси)
из Российской Федерации.
"13 февраля 2017 Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ)
приняла решение о приостановлении действия антидемпинговых мер относительно
импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАСа) происхождением из
России. Члены МКМТ согласились, что для обеспечения продовольственной безопасности
существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок
удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", – говорится в
сообщении. При этом в ведомстве напомнили, что ранее, 27 декабря 2016 года, МКМТ после
длившегося максимально дозволенные 18 месяцев расследования приняла решение о
введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений,
которые должны были вступить в силу через 60 дней с момента опубликования решения.
Как указывается, результаты антидемпингового расследования показали, что импорт
российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным
производителям химических удобрений. Однако МКМТ также признала необходимость
учитывать текущую ситуацию на рынке – поставки из России покрывают 80-90% всех
поставок удобрений в Украине, чтобы предотвратить дефицит и резкий рост цен на
удобрения в стране. Позже, 23 января 2017 года, Министерство аграрной политики и
продовольствия направило в МКМТ обращение о временном приостановлении действия
антидемпинговых мер на период весенне-полевых работ. Одновременно Минагрополитики
разработало проект закона о мерах по содействию диверсификации поставок удобрений
путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений,
которые сейчас проходит согласование в министерствах и ведомствах. Отметим, согласно
решению МКМТ с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет устанавливались следующие
пошлины: для ОАО "Куйбышевазот" (Тольятти) – 4,19%, ОАО "Новомосковская
акционерная компания "Азот" (Тульская обл.) и ОАО "Невиномысский Азот"
(Ставропольский край) – 18,78%, других российских предприятий – 31,84%.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

Рынок бытовой техники и электроники в Украине
в 2016г увеличился на 22% - GfK
13.02.2017

Рынок бытовой техники и электроники в Украине в 2016 году
вырос на 21,6% по сравнению с 2015 г. - до 58,3 млрд грн, сообщила
компания GfK Ukraine со ссылкой на индекс мониторинга.
Согласно ему, позитивную динамику демонстрировали все секторы, кроме сектора
фотокамер. Наилучшие результаты продемонстрировал сектор телекоммуникационного
оборудования, выросший на 40,5% - до 18,36 млрд грн. Драйверами сегмента стали
смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Сектор крупной бытовой техники увеличился
на 22,% (до 12,127 млрд грн). Положительные результаты показали все продукты сектора,
больше всего - продажи сушильных машин, меньше всего - вытяжек. Сектор малой
бытовой техники вырос на 10%. Наиболее позитивную динамику показали продажи
кофемашин и пылесосов. Сектор бытовой электроники вырос на 13,2% (до 7,72 млрд грн).
Драйвером этой категории стали телевизоры. Увеличение популярности экшн-камер и
портативных колонок обеспечило положительную динамику продаж групп видеокамер,
миниколонок и док-станций для мобильных устройств. Рынок офисной техники вырос на
15,5% (до 880 млг грн). "Выросли ключевые категории МФУ и принтеров, что
свидетельствует о восстановлении рынка", - отмечается в отчете. За указанный период
рынок IT-техники достиг отметки 13,503 млрд грн, что на 12,% выше показателя 2015 года.
В 2016 году сектор фотокамер в стране сократился на 11,1% по сравнению с 2015 годом.
Объем рынка составил 598 млн грн. Вместе с тем в четвертом квартале 2016 года рынок
бытовой техники и электроники в Украине составил 20 млрд грн, что обеспечило 30%-ный
рост относительно четвертого квартала 2015 года. Почти все рынки демонстрировали
положительную динамику продаж, за исключением фототехники, продажи которой
продолжают сокращаться. Наиболее позитивную динамику показали секторы
телекоммуникационного оборудования - на 40%, бытовой электроники - на 41,9, крупной
бытовой техники - на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Транзит аммиака был восстановлен после
вмешательства Гройсмана

Генеральным директором Lenovo в Украине
стал Тарас Джамалов

14.02.2014

Решение о возобновлении транзита аммиака по территории
Украины принято при поддержке премьер-министра Украины после
детального изучения им сложившейся ситуации, позиций сторон и
особенностей работы УГП "УХТА"
В соответствии с приказом МЭРТ от 1 февраля 2017 г. УГП "Укрхимтрансаммиак"
прекратило трудовые отношения с и.о. директора предприятия Александром Усенко.
Новым и.о. директора УГП "УХТА" с 2 февраля 2017 г. стал Игорь Трегубенко, заместитель
директора по производственно-техническим вопросам. На данный момент ТоАЗ и УХТА
работают на условиях действующего контракта. "Нами проводятся переговоры и решается
вопрос о состоянии взаиморасчетов между ТоАЗ и УГП "Укрхимтрансаммиак". Для
формирования правовой позиции предприятия потребуется некоторое время. На данный
же момент ключевая задача - восстановить ритмичную, безопасную и безаварийную
эксплуатацию магистрального аммиакопровода", - подчеркнули в УХТА. Напомним, транзит
аммиака производства ОАО "Тольяттиазот" по территории Украины был прекращен 23
декабря 2016 года. Свое решение УХТА обосновало отказом ТоАЗ от подписания нового
Допсоглашения к действующему Контракту от 24 декабря 2007 г, предусматривающему
повышение платы за транзит тонны аммиака по территории Украины на $1,33 до $45,10.
При этом, бывшее руководство УХТА отказывалось предоставить ТоАЗ какие-либо
обоснования повышения тарифа. В январе с.г. бывшее руководство УГП
"Укрхимтрансаммиак" заявило о намерении законсервировать объекты украинского
участка аммиакопровода, что, по оценке экспертов, привело бы к полной остановке
транзита аммиака через территорию Украины и, как следствие, его перевалки АО
"Одесский припортовый завод", а также неполучению доходов бюджета от ренты за
транзит аммиака в размере 1,13 млрд. грн. 3 февраля 2017 года УГП "Укрхимтрансаммиак"
возобновило транзит аммиака производства ОАО "Тольяттиазот".
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
ПАО «РИВНЕАЗОТ» возобновил
производство аммиака
17.02.2017
ПАО «Ривнеазот», входящее в группу OSTCHEM (объединяет
предприятия азотной химии Group DF), возобновило работу
аммиачного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба «Group DF».
«После проведения всех необходимых подготовительных работ мы запустили цех по
производству аммиака в соответствии с нашими производственными планами.
Возобновили работу агрегата подготовки синтез - газа и три агрегата синтеза аммиака в
цехе Аммиака-2 (Ам-2). Агрегат синтез - газа цеха Ам-2 сейчас работает на максимальных
нагрузках и производит более 650 тонн аммиака/сутки», – комментирует Михаил Заблуда,
Председатель Правления ПАО «Ривнеазот». Для запуска цеха А-2 в нескольких цехах
предприятия было проведено ряд технических мероприятий. В частности, подготовлена к
работе колонна танковых продувочных газов в цехе аммиака, запущена турбогенераторная
установка в цехе неконцентрированной азотной кислоты, подготовлено все оборудование
в цехе химической подготовки воды. Также для запуска аммиачных мощностей были
задействованы цеха водоснабжения и канализации, цех неконцентрированной азотной
кислоты. ПАО «Ривнеазот» входит в группу OSTCHEM с 2011 года. OSTCHEM объединяет
предприятия азотной химии Group DF: ПАО «Ривнеазот» (Ривне, Украина), ПАО «Азот»
(Черкассы, Украина), ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Северодонецк, Украина),
ПАО «Концерн СТИРОЛ» (Горловка, Украина). Направление дистрибуции минеральных
удобрений представлено компанией «УкрАгро НПК», а транспортировка – морским
специализированным портом «Ника-Тера». С момента приобретения Дмитрием Фирташем
в ПАО «Ривнеазот» было инвестировано более 1,3 млрд грн. Основатель и собственник
Group DF – украинский предприниматель и меценат Дмитрий Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Group DF»
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Компания Lenovo в Украине назначила нового гендиректора. Им
стал Тарас Джамалов, работающий в компании с 2011 года. Об этом
сообщает «Интерфакс-Украина».
Как стало известно в ходе пресс-конференции в четверг, посвященной указанному
назначению, прежде чем возглавить компанию, Т. Джамалов занимал должность
руководителя отдела Е2, отдела по развитию партнеров в потребительском и SMB
сегментах. До этого работал в компаниях ERC, Aventures Group. На новой должности он
сосредоточится на развитии направления персональных компьютеров, планшетов и
серверов, а также займется внедрением в Украине глобальных трендов. «Своей главной
задачей я вижу не просто удержание существующих позиций на украинском рынке, но и
достижение максимальной удовлетворенности клиентов при общении с брендом на любом
этапе взаимодействия», - сказал Т.Джамалов. Он сообщил, что компания Lenovo по итогам
2016 года занимает долю на мировом рынке персональных компьютеров в 22,4%. В
Украине, в частности, в сегменте ноутбуков, по итогам 2016 года компания занимает 28%
рынка, а в среднем по месяцам доля колеблется в диапазоне 28–31%. Говоря о глобальных
трендах, Т. Джамалов сообщил, что одним из них будет так называемая "жизнь на ходу" –
пользование устройствами, в частности, планшетами, в любых ситуациях и в любое время
для решения собственных задач. Также глобальным трендом будет виртуальная
реальность, для которой также разработан ряд продуктов. «Еще один тренд компьютерные игры. На сегодня общий бюджет, который тратят люди в мире на покупку
игр и каких-либо устройств, превышает бюджеты многих стран. По мнению одной из
аналитических компаний, в мире насчитывается 1,7 млрд игроков. Что удивило в 2016 году,
и это приняли за тренд, то, что люди постепенно отказываются от использования игровых
консолей и переходят на игры на персональных системах», - сообщил Т. Джамалов. Он
добавил, что в рамках геймингового тренда компания в текущем году намерена
развиваться в сегменте игровых устройств.
Lenovo - технологическая компания с капитализацией в $46 млрд, входящая в список
крупнейших международных компаний Fortune Global 500. Специализируется на разработке и
производстве инновационных технологических решений для дома и бизнеса, в частности, производя
ПК, смартфоны, рабочие станции, серверы, системы хранения данных, планшеты и приложения.

Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Самардак тормозит расследование о реприватизации
запорожского завода «Преобразователь»?
16.02.2017

Запорожский завод «Преобразователь» в соответствии с Законом
Украины
«О
приватизации
государственного
имущества»
имеет
стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Более 45 лет предприятие изготавливает преобразующую технику для важнейших
отраслей украинской экономики: металлургия, энергетика, машиностроение, жилищное и
коммунальное хозяйство и т.д. Но сегодня завод выполняет заказ Минобороны РФ,
поставляя агрессору 99% своей продукции. О массовых нарушениях со стороны
«Преобразователя» и введении санкций сообщали главы фракций УКРОП Запорожского
областного совета Ярослав Гришин и Запорожского горсовета Михаил Прасол, а также
народный депутат Украины Виталий Куприй. На сегодня прокуратура Запорожской
области осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту
совершения должностными лицами ЧАО «Запорожский завод «Преобразователь»
уголовного правонарушения по ч.4 ст.110-2 УК Украины, - финансирование действий,
совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя или захвата
государственной власти, изменения границ территории или государственной границы
Украины. По информации пресс-службы областной прокуратуры установлено, что в 2015
году сотрудники «Преобразователя» поставляли товары военного назначения одной из
компаний России, невзирая на запрет военно-технического сотрудничества с Россией,
которое вступило в силу с мая 2015 года согласно распоряжению премьер-министра
Украины. Так, в прифронтовом городе Запорожье на предприятии производили зарядные
устройства для подводных лодок, которые поставляются как продукция гражданского
назначения. Параллельно производится досудебное расследование сотрудниками
областного управления СБУ. Кроме того, по результатам рассмотрения следственным
отделом финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в
Запорожской области с 1 июня 2016 года открыто уголовное производство в отношении
председателя правления «Запорожского завода «Преобразователь» гражданина Российской
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Федерации Михаила Грошенкова. Он был назначен после незаконной приватизации в
феврале 2000 года стратегически важного предприятия с нарушением норм действующего
законодательства Украины. Распоряжением губернатора области Константина Брыля была
создана комиссия по анализу законности приватизации «Преобразователя» после
обращений глав фракции УКРОП в Запорожском областном совете Ярослава Гришина и в
Запорожском городском совете Михаила Прасола с требованием разрешить вопрос
противоправной деятельности должностных лиц «Преобразователя», провести
основательную проверку завода и принять срочные меры для безопасности государства.
Спустя полгода результаты проверки, к сожалению, ещё не объявлены. По нашей
информации, интересы российского председателя правления запорожского завода активно
лоббирует председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак. Он завязал с
Грошенковым дружеские отношения еще в 2003 году, когда был назначен заместителем
председателя Запорожской облгосадминистрации и поддерживал их в 2015 году, когда
пребывал на должности губернатора Запорожской области. В течение этого времени
правозащитники фиксируют нарушения действующего украинского законодательства об
акционерных обществах, о ценных бумагах и фондовом рынке, о внешнеэкономической
деятельности, а также земельного, налогового и трудового законодательства со стороны
должностных лиц «Преобразователя». По словам правозащитников, Самардак помогает
отстаивать интересы сепаратистов через своих людей. Так, в составе комиссии по анализу
законности приватизации «Преобразователя» находится экс-руководитель департамента
экономического развития и торговли Запорожской облгосадминистрации Элла Слепян.
Характерно, что вопрос по анализу законности приватизации «Преобразователя» до сих
пор не решен, а приватизационное дело умышленно затеряно в архиве
облгосадминистрации. На сегодня контрольным пакетом акций завода «Преобразователь»
владеет через связанных лиц российский холдинг «СОЮЗ», который является подрядной
организацией по установке оборудования по заказу Министерства обороны Российской
Федерации. Значительная часть поступлений ПАО «Запорожский завод «Преобразователь»
- средства от экспорта продукции на нужды армии и военно-морских сил государстваагрессора. При этом многомиллионные прибыли направляются в карманы российских
бенефициаров. Интересно, что три оффшорные компании-«прокладки», фигурирующие в
ходе приватизации запорожского завода, принадлежат холдингу «Союз». Одним из его
директоров и по совместительству главой наблюдательного совета запорожского завода
также является россиянин Игорь Приходько. ...
Читать полностью >>>
По материалам golos.zp.ua
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Corum Group поставит на шахту ДТЭК новую
модель очистного комбайна
16.02.2017

Завод "Корум Свет шахтера" (Харьков) выпустил первый очистной
комбайн нового технического уровня CLS450 для отработки тонких и
средних пластов с изменяющейся гипсометрией пласта от 1 до 2,4 м.
Как сообщили в пресс-службе, для компании это первый комбайн с механизмом
подачи на базе встроенного электрического привода с частотным регулированием,
установленном на борту. Он имеет более высокие параметры по энерговооруженности и
ресурсу, чем выпускаемые ранее модели, и заменит ряд устаревшего оборудования
очистных комбайнов (1К101У, КШ1КГУ, РКУ10, 1ГШ68Б). "Новая разработка позволит
Corum сохранить позиции в сегменте очистного оборудования для тонких и средних
пластов на наших ключевых рынках", - отметил директор по маркетингу и продажам
Михаил Потапов. Система управления и диагностики комбайна позволяет диспетчеру
шахты и удаленным пользователям видеть токовые нагрузки электродвигателей, скорость
перемещения, температуры двигателей, фиксирует и визуализирует ошибки в работе
комбайна, контролирует работу двигателей резания. Трансмиссия рассчитана на
перегрузки, контролируемые системой, и способна отработать выемочное поле без
проведения капитального ремонта комбайна. "Основными конкурентами новой техники на
рынках Украины и Таможенного союза являются польские, чешские и немецкие
машиностроительные компании, при этом наше оборудование более эффективно по ТСО
(совокупная стоимость владения)", - подчеркнул М.Потапов.

Corum – объединяет машиностроительные активы крупнейшей финансово-промышленной
группы СКМ, один из ведущих производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в
области горной добычи. Corum объединяет дивизионы подземной разработки, инфраструктурных
проектов и открытой разработки, а также торговые компании и представительства в Украине, России,
Беларуси, Казахстане, Вьетнаме, Польше и Китае. Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших
добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. По итогам 2015 года
Corum Group увеличила консолидированную выручку на 7% по сравнению с 2014 г. - до 1,7 млрд грн.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ЗТР успешно испытал и отгрузил трансформаторы
для Саудовской Аравии
13.02.2017

В феврале т.г. ПАО «ЗТР» успешно испытал и отгрузил
трансформаторы для интегрированной солнечной электростанции
комбинированного цикла Duba Green в Саудовской Аравии.
Трансформаторы предназначены для государственной энергетической компания
Саудовской Аравии - SEC. Данный контракт является вторым для ПАО «ЗТР» после
успешного прохождения предквалификации в SEC и включения в перечень утвержденных
поставщиков. В рамках первого контракта в декабре 2015 г. поставлены 4 трансформатора
110-132 кВ, монтаж которых был успешно завершен в 2016. В начале 2016 г. испанская
компания Initec Energía обратилась к ЗТР с запросом на поставку в/у трансформаторов.
Проработка и получение данного заказа заняло около полугода. Решающими факторами
при выборе ЗТР в качестве поставщика послужили сроки поставки и подтверждение всех
технических требований заказчика. Монтаж трансформаторов под руководством
представителя Сервисного центра ПАО «ЗТР» запланирован на 2 квартал 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «ЗТР»
Компания “Турбоатом” не смогла оспорить победу Andritz Hydro
в тендере “Укргидроэнерго” на 1,7 млрд грн
16.02.2017

Хозсуд Киевской обл. прекратил производство по иску “Турбоатома” с
требованиями отменить решение по определению победителем компанию
Andritz Hydro в тендере на реконструкцию Днепровской ГЭС-1.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, судом ПАО “Турбоатом” было обязано
уточнить и обосновать свои исковые требования, а именно подать письменные объяснения
и доказательства в их подтверждение о нарушении прав компании. Однако, на заседание
суда, которое состоялось 7 февраля, истец не явился, документы, которые требовались
судом были предоставлены. Как сообщалось, в январе пресс-служба “Турбоатома”
сообщила, что компания оспорила в суде победу немецко-австрийской фирмы Andritz Hydro
в тендере ПАО “Укргидроэнерго” на реконструкцию Днепровской ГЭС-1. “Укргидроэнерго”
23 декабря подписало соглашение с Andritz Hydro о реконструкции трех агрегатов
Днепровской гидроэлектростанции-1 за 53,59 млн евро и 151,451 млн грн (с НДС).
Реконструкция проводится в рамках третьей фазы совместного с ЕБРР и Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) проекта “Реабилитация ГЭС”. Подрядчики были отобраны в
рамках двухэтапных международных конкурсных торгов. ЕБРР и ЕИБ планируют выделить
по 200 млн евро на реализацию проекта “Реабилитация ГЭС”. “Укргидроэнерго”
эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках
Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность ее
гидроэлектростанций составляет 5007,6 МВт.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ВПК

Уряд затвердив Державне оборонне
замовлення на 3 роки
14.02.2017

За поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14 лютого Уряд ухвалив Державне оборонне замовлення на 2017-2019
роки, повідомляє прес-служба відомства.
Середньострокове державне оборонне замовлення ухвалюється вперше і передбачає
прогнозованість витрат державного бюджету, створює умови для рівномірного
завантаження підприємств ОПК та сталого розвитку їхніх виробничих потужностей.
“Планування державного оборонного замовлення на 3 роки є частиною середньострокового економічного планування, яке Уряд запровадив цього року”, - пояснює заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко. Державне оборонне
замовлення на 2017-2019 рр. передбачає фінансування закупівель озброєння та військової
техніки (превалююча частина), модернізацію існуючих зразків озброєння, відновлення
виробничих потужностей українських підприємств ОПК та роботи щодо створення нових
зразків озброєння. В 2017 році фінансування потреб державних замовників було збільшено
в порівнянні з попереднім роком, частка видатків з загального фонду державного бюджету
також зросла. Звертаємо увагу на те, що Державне оборонне замовлення на 2017-2019 роки
- це документ з обмеженим доступом, і в інтересах національної безпеки деталі його змісту
не можуть бути оприлюднені.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
Поліція підозрює Харківський бронетанковий завод
в ухилянні від податків через «фіктаря»

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

16.02.2017

На Кіровоградщині можуть розпочати виробництво
сучасних вітряків
13.02.2017

В Олександрії планують долучитися до розвитку відновлюваних джерел
енергії та перспективного напрямку вітроенергетики. Про це стало відомо
журналістам «Олександрійських новин» з власних джерел.
ТОВ «ЕМЗ «Етал», яке сьогодні переживає не найкращі часи, має надію на «друге
дихання» завдяки ініціативі одного з нових власників підприємства з міста Дніпро
Олександра Нізова у співпраці з конструктором Миколою Голубенком. Планується
запровадити виробництво на олександрійському підприємстві надсучасних вітряків
власної розробки. Зокрема, є можливість виготовляти лопаті для вітряків та електроніку
для управління. Микола Голубенко, ветеран відомого дніпровського ракетокосмічного
бюро «Південне», винайшов та запатентував унікальну технологію, що дозволить
збільшити
ефективність
конструкції
вітряних
електростанцій.
Наразі
для
олександрійського підприємства ТОВ «ЕМЗ Етал» шукають директора.
Читать полностью >>>
По материалам persha.kr.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Суд дозволив поліції вилучити документацію ДП «Харківський
бронетанковий завод» про торгівельні операції в 2016 році з ТОВ «Сімузар»,
яке підозрюють в фіктивній діяльності.
Таке рішення ухвалив Святошинський районний суд м. Києва, куди слідчий
звернувся з клопотанням в рамках провадження №12016100080010745 від 28.10.2016 р. З
матеріалів суду відомо, що до Святошинскього УП ГУНП Києва звернувся заявник, який
стверджував, що невідомі зареєстрували «Сімузар» на його ім’я та записали в цій фірмі його
директором. Заявник запевнив, що не мав ніякого відношення до цього підприємства, а
воно було зареєстроване по підробленим документам. Слідство встановило, що за місцем
реєстрації фірма відсутня, її фактичне місце не відоме, діяльності вона не здійснювало. В
поліції запідозрили, що справжні засновники «Сімузар» використовують його рахунки та
печатку для надання послуг з конвертації коштів, заниження податків, створення
від’ємного ПДВ та легалізації доходів. Поліція встановила, що у липні та вересні минулого
року «Сімузар» продавало товари/послуги ДП «Харківський бронетанковий завод». За
рахунок операцій з фірмою державний завод минулого року сформував податковий кредит.
Слідчий підозрює, що документи по цим взаємовідносинам можуть бути доказом про
фіктивність «Сімузар» та надання фірмою незаконних послуг, а тому попросив суд дозволу
вилучити відповідні документи на «ХБТЗ». Слідчий також попросив вилучити документи
про те, як завод далі використав придбану у фірми продукцію. Суд ці клопотання
задовольнив. «Сімузар» було зареєстроване на початку 2015 року в м. Вишневе Київської
області на мешканця Донецька Всеволода Товстуна, В’ячеслава Хамлова з Києва та Дем’яна
Ясинецького з Харкова. З березня 2016 року зареєстроване в Маріуполі на киянина Вадима
Юрченка. З листопада директором «ХБТЗ» є Олександр Глушко, який отримав цю посаду за
результатами кадрового конкурсу. Минулого року Національне антикорупційне бюро
почало розслідування проти посадових осіб «ХБТЗ», яких підозрює у фіктивній закупівлі в
квітні-листопаді 2015 року зброї та запчастин на 37,52 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ДК “Укроборонпром” на міжнародному саміті закликав
приєднатися до оборонних проектів України

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.02.2017

Україна має величезний потенціал для створення перспективного
озброєння та відкрита для взаємовигідної співпраці на міжнародному
рівні. Про це сказав Гендиректор ДК “Укроборонпром” Роман Романов.
“Ми готові запропонувати нашим потенційним партнерам досвід і можливості
наших наукових установ, можливості інвестицій у нові продукти, використання
виробничих потужностей і досвіду українських фахівців. Кожен рік в Україні високоякісну
освіту інженера отримає більше 130 тисяч молодих спеціалістів. Це більше, ніж в будь-якій
країні Європейського союзу”, – підкреслив Р.Романов під час виступу на саміті “Оборонні
закупівлі Європи 2017”, який стартував 15 лютого 2017 в Амстердамі. У якості прикладів
вже існуючого результативного співробітництва Роман Романов навів літак Ан-132, який
був розроблений та виготовлений ДП “Антонов” для Саудівської Аравії у співпраці з
всесвітньо відомим Pratt&Whitney, Honeywell, Dowty, Liebherr та іншим компаніями
міжнародного рівня. А також інші проекти, серед яких розробка пасивної радіолокаційної
станції з турецькою компанією “Havelsan”, безпілотних комплексів з польською WB
Electronics, виробництво ліцензованого урядом США версії штурмової гвинтівки M-16 та
інші проекти. “Історія показує, що кожна війна дає імпульс для розвитку озброєнь. У
відповідь на розпочату проти нашої країни гібридної війни, “Укроборонпром” випускає нові
продукти щороку: безпілотний БТР “Фантом”, цифрова система управління вогнем
“Мисливець”, нові бойові модулі та дрони. Для того, щоб залучити і координувати нові
оригінальні ідеї ми створюємо Українське Агентство перспективних досліджень проекту,
змодельований на прикладі американської DARPA. “Укроборонпром” відкритий до
співробітництва та взаємовигідної кооперації на міжнародному рівні, яка дозволяє
створювати ефективне озброєння”, – наголосив очільник Концерну. Окрему увагу у своїй
промові керівник Концерну звернув на виконання стратегічного завдання України з
інтеграції у євроатлантичні структури, в тому числі оборонного технічного співробітництва
Україна-НАТО. “Експерти Концерну беруть участь в цій роботі в рамках груп і підгруп
Конференції національних директорів з озброєнь, багатонаціональних проектів у рамках
НАТО Smart defense. Підприємства Концерну отримали доступ до Головного каталогу НАТО
з логістики, який допомагає підприємствам вирішувати питання імпортозаміщення та
диверсифікації закупівель оборонної продукції, а також створити умови щодо поглиблення
міжнародної співпраці. В цей же час Концерн переходить на стандарти серії AQAP 2000, а на
75% підприємств-учасників вже використовується стандарт якості ISO 9001. А в кінці 2016
вперше в історії співпраці Україна-НАТО пройшов День оборонної промисловості України у
головному офісі Альянсу”, – додав очільник Концерну.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК “УКРОБОРОНПРОМ”

Компанія "Мотор Січ" може поставити двигуни для
російсько-китайського вертольота - ЗМІ
13.02.2017

Українська компанія "Мотор Січ" може взяти участь в російськокитайському проекті важкого вертольота AHL і надати для нової машини
турбовальні двигуни АІ-136Т, пише «Комерсант».
Видання зазначає, що Росія і Китай не виключають варіанту зриву подібної співпраці
з українським виробником двигунів. "Посередником для конфліктуючих сторін і
координатором проекту виступить Пекін. Якщо ж зірветься і такий опосередкований
формат співпраці Росії і Китаю доведеться займатися двигуном самостійно — консультації
на цю тему вже йдуть", — йдеться в статті. Видання також повідомляє, що "Мотор Січ"
спростовувала участь у проекті, але в п'ятницю в компанії пояснили, що вона працює
безпосередньо з китайської Avicopter і вже уклала контракти на поставку нового
турбовального двигуна АІ-136Т. У "Вертольоти Росії" підтримують правила гри,
підкреслюючи, що "рішення щодо двигуна — за замовником, тобто за китайською
стороною". Уряд РФ схвалив міжурядову угоду з Китаєм про розробку важкого вертольота.
Переговори про розробку вертольота близькі до завершення, за їх підсумками сторони
підпишуть контракт, розповіли в холдингу "Вертольоти Росії". На початку 2016 року стало
відомо, що вертоліт буде розроблятися тільки для китайського ринку, зазначає видання.
"Вертольоти Росії" і китайська Avicopter вели переговори за проектом важкого вертольота
Advanced Heavy Lifter (AHL) "Авікоптер" з 2008 року. Рамкова угода про співпрацю
підписана у середині 2015 року за підсумками зустрічі Володимира Путіна з головою
Держради КНР Сі Цзіньпіном. Нагадаємо, найбільше українське підприємство з випуску
авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у січні-вересні 2016 року
порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротило чистий прибуток на 25,8% - до
1,884 млрд грн з 2,535 млрд грн. Чистий дохід "Мотор Січі" за вказаний період знизився на
28,3% – до 7,536 млрд грн з 10,508 млрд грн. Валовий прибуток компанії скоротився на
32,4% - до 4,632 млрд грн з 6,857 млрд грн, операційний прибуток знизився в 1,8 раза – до
2,568 млрд грн з 4,631 млрд грн. Як повідомляв УНІАН, підприємство "Мотор Січ" в 2015
році, порівняно з результатом 2014 року, збільшило чистий прибуток в 2,2 раза - до 3,4
млрд грн з 1,547 млрд грн. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших
українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування
газу і енергетичне обладнання. Акції компанії котируються на Українській біржі і є одними
зі складових її індексу UX.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

ПАО «АвтоКрАЗ» примет участие
в выставке «IDEX-2017»

ДП «АНТОНОВ» представляє свої
сучасні програми в Індії

17.02.2017

19-23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) будет проходить Международная
выставка-конференция технологий обеспечения безопасности и обороны
«IDEX-2017».
ПАО «АвтоКрАЗ», в числе ведущих мировых производителей техники специального
назначения, познакомит посетителей выставки со своей продукцией армейского
назначения, представленной наряду с другими представителями украинского ОПК на
масштабном стенде ГК «Укроборонпром». Топ-менеджеры компании, которые будут
работать на выставке все выставочные дни, предоставят полную информацию о
перспективных армейских автомобилях КрАЗ, их технических характеристиках
и
эксплуатационных свойствах. ПАО «АвтоКрАЗ приглашает всех заинтересованных лиц к
сотрудничеству и обсуждению важных вопросов, согласно тематике выставки, на
экспозицию ГК «Укроборонпром», расположенную на стенде 12-C25 Национального
выставочного центра Абу-Даби. Напомним, все предприятия группы «КрАЗ», во главе с
Кременчугским автозаводом, 2016 год отработали стабильно, устойчиво, без потрясений и
потерь . Головное предприятие - ПАО «АвтоКрАЗ», по результатам года, относительно
аналогичного показателя 2015 года, увеличило выпуск полуприцепов на 20%, прицепов –
на 47%, продукции литейного производства – на 20%, запасных частей – на 3%. В общем
объеме произведенных машин внешнеэкономические заказы составили 53%, остальная
часть - это внутренний рынок. Удельный вес экспортной продукции в производстве
предприятия вырос в 2016 году на 14%, в сравнении с годом ранее. Рост реализации в 2016
году, в сопоставлении с предыдущим, задекларировали: Токмакский кузнечноштамповочный завод – на 21,2%, Полтавский автоагрегатный завод – почти на 9%,
Мариупольский авторадиаторный завод – на 6%, Херсонский завод карданных валов в
прошлом году сохранил объемы реализации практически на уровне 2015 года. ПАО
«Каменец-Подольский автоагрегатный завод» и «КрАЗ-Лизинг» хотя и стали аутсайдерами
по годовым показателям деятельности среди участников группы, тем не менее на фоне
резко упавших предприятий отрасли сработали достаточно продуктивно. В настоящее
время на предприятиях группы КрАЗ трудятся порядка 5 000 работников. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ»
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

У ДКБ «Південне» підтвердили підготовку до
запуску української ракети-носія
13.02.2017

У ДКБ «Південне» підтвердили підготовку до запуску української
ракети-носія «Зеніт-3 SLБФ», яка була виготовлена раніше, з космодрому
Байконур із російською корпорацією S7.
За даними з КБ «Південне», першу організаційно-технічну нараду щодо реалізації
проекту вже провели в Мінську. «Таким чином на підприємствах української кооперації
повним ходом розпочато роботи з адаптації ракетоносія «Зеніт» до виведення супутника
AngoSat замість раніше запланованого «Спектр-РГ»», – заявили в КБ «Південному». У КБ
«Південному» також підтвердили, що запуск ракети-носія запланований на 2017 р. Точна
дата поки визначається. Інших подробиць наразі не розголошують. Наприкінці 2016 року
російські видання повідомили з посиланням на заступника директора Інституту космічних
досліджень Російської академії наук Михайла Павлінського про те, що ракета-носій «Зеніт»,
спочатку призначена для запуску космічної обсерваторії «Спектр-РГ», буде використана для
виведення на орбіту ангольського супутника зв’язку AngoSat. Раніше російські ЗМІ з
посиланням на власні джерела повідомляли, що російська корпорація «Енергія» розпочала
переговори з конструкторським бюро «Південне» (Дніпро, Україна) про організацію пуску
ангольского супутника AngoSat-1 за допомогою українського супутника «Зеніт» в рамках
програми «Морський старт» (Sea Launch). Єдиний доступний для пусків «Зеніт» зараз
зберігається на космодромі «Байконур», він був закуплений «Роскосмосом» для виведення
на орбіту астрофізичного супутника «Спектр-РГ», повідомили російські видання, однак для
його запуску необхідний ремонт за участі українських фахівців.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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В період 14−19 лютого 2017 р. ДП «АНТОНОВ» бере участь у виставці
AERO INDIA – 2017, яка проходитиме в місті Бангалор, Індія. З цією країною
підприємство успішно співпрацює вже близько 50 років.
На цьогорічній виставці ДП «АНТОНОВ» представляє сучасні авіаційні програми,
засновані на досвіді підприємства в розробці транспортних, регіональних пасажирських
літаків та літаків спеціального призначення. Свою ефективність літаки «АН» довели,
працюючи в складних кліматичних умовах Індії та інших країн регіону, базуючись на різних
аеродромах, в тому числі розташованих у високогірній місцевості. Перспективні проекти
«АНТОНОВ» можуть стати базисом подальшого розвитку плідної співпраці між Україною та
Індією в авіаційній галузі. На теперішній час продовжується спільна робота за програмою
глибокої модернізації парку військово−транспортних літаків Ан−32 ВПС Індії. Відповідно до
українсько−індійського контракту, українські підприємства виконали роботи з
переобладнання 40 літаків Ан−32 у модернізований варіант АN−32RE та передали їх
замовнику. Сьогодні в плідній взаємодії з фахівцями ВПС Індії фахівці «АНТОНОВ»
працюють над подовженням терміну служби з 25 до 40 років ще 65 літаків Ан−32. Маючи
багатий досвід у розробці випробувально−пілотажних стендів та льотних тренажерів, ДП
«АНТОНОВ» надав пропозиції щодо спільного створення комплексного тренажера для
літака АN−32RE. Разом з партнерами з Королівства Саудівська Аравія «АНТОНОВ» пропонує
індійським експлуатантам авіатехніки найновітніший багатоцільовий транспортний літак
Ан−132 вантажопідйомністю до 9,2 т. Ця програма реалізується за участю провідних
компаній світової авіаіндустрії. При розробці Ан−132 фахівці ДП «АНТОНОВ» брали до уваги
вимоги Індійських ВПС щодо літака на заміну літаків AVRO. Ще один транспортний літак
Ан−178 вантажопідйомністю 16 т, який на теперішній час проходить програму
сертифікаційних випробувань, може стати основою започаткування та спільної реалізації
програми середнього транспортного літака у максимальній відповідності до вимог
індійських замовників. Ще один напрямок подальшої співпраці зі спільного створення
літаків різного призначення на єдиній платформі може бути розвинений з використанням
досвіду сімейства Ан−148/Ан−158. Перспективним літаком цієї лінійки є, зокрема,
Ан−148−301МП, призначений для виконання задач морського патрулювання. В порівнянні
з турбогвинтовими аналогами, він потребує меншого часу підльоту до зони патрулювання
та здатен контролювати значно більшу акваторію. Це дозволяє виконувати необхідні
завдання меншою кількістю літаків.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДП «АНТОНОВ»
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Завод "Ленкузня" ремонтуватиме
кораблі ВМС в Ізмаїлі
13.02.2017

Київський суднобудівний завод, де зараз будують бойові катери для
ВМСУ (чотири катери «Гюрза-М» і два «Кентаври»), розширює сферу
діяльності. Про це повідомляє Думська.
"Він (завод. - Ред.) вирішив ще й ремонтувати кораблі Військово-морських сил,
причому робити це підприємство має намір не в столиці, а в Ізмаїлі", - йдеться в
повідомленні. Зокрема, так передбачає договір, укладений між ПАТ «Завод «Ленінська
кузня» та ПРАТ «ІСРЗ» (Ізмаїльський судноремонтний завод). Він передбачає можливість
проведення ремонту кораблів і суден на території останнього за 10% від вартості тендерної
робіт. Роботи будуть проводиться персоналом «Кузні». Першою ластівкою стане флагман –
фрегат «Гетьман Сагайдачний», на ремонт якого в цьому році витратять 91 мільйон
гривень. В умовах тендеру зазначається, що в ньому можуть брати участь лише
підприємства, які мають вихід до моря. Уклавши договір з Ізмаїлом, «Ленкузня» цієї умови
дотрималася. Крім київського заводу, в конкурсі бере участь ТОВ «Суднобудівна
судноремонтна компанія «Миколаївська верф».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

ПАО "Укрзализныця" совместно с Минобороны
разработают новые вагоны для военных

На КЕМЗ розробили обладнання
для підготовки баштанних

17.02.2017

В пятницу, 17 февраля, состоялось совещание на котором решено
создать рабочую группу с участием военных, перевозчика, проектноконструкторских подразделений, вагоностроительных предприятий.
Группа будет отбирать лучшие проекты, а также будет курировать подготовку
нормативно-технической документации для создания надлежащих и безопасных условий
перевозок техники, личного состава и стражи. По словам железнодорожников, результатом
сотрудничества станет разработка новых современных нормативов, по которым будут
созданы вагоны для перевозки военных и представителей других силовых органов. В
будущем нормативы будут доведены до стандартов Европейского Союза и НАТО.
"Железнодорожники всегда четко сотрудничают с военными и всячески помогают. В
частности, переоборудовали крытые вагоны под вагоны для часовых - это соответствует
действующим инструкциям, претензий к техническому состоянию вагонов нет. Однако эти
нормы уже устарели и не отвечают современным требованиям. Нужно переходить к более
комфортабельных условиам, чтобы люди могли выполнять свои задачи по охране военных
эшелонов", - цитирует пресс-служба УЗ полковника Минобороны Александра Кравчука.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Ярославському відкрили доступ
до грошей ХТЗ

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

15.02.2017

Кутовий: при купівлі української техніки буде
відшкодовуватись 15% вартості
14.02.201

На засіданні Кабміну схвалено рішення щодо компенсації
вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання у
розмірі 15%. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Запропонована підтримка у 15% буде діяти у 2017 році для підприємств, які мають
рівень локалізації 35%. У 2018 році - 45%, у 2019 - 55%, у 2020 - 60%. Тобто, завдяки цим
рішенням, ми прагнемо підтримувати саме українське виробництво техніки. Хочемо
досягнути, щоб рівень локалізації до 2020-го року складав 60%», - повідомив Тарас
Кутовий. Важливість підтримки українського виробництва техніки відзначив Прем’єрміністр Володимир Гройсман, коментуючи відповідні рішення. «Ми хочемо, щоб техніка
вироблялася максимально з українських компонентів. Це дасть можливість нам створити
тисячі робочих місць в секторі і суміжних секторах», - наголосив Прем’єр-міністр. Також
Міністр нагадав, що відповідно до розподілу бюджету-2017 для АПК, на підтримку
машинобудування виділяється 550 млн грн (це 10% від загальної суми бюджету). На
наступний рік – 15% і відповідно 900 млн грн. «У 2019 році підтримка машинобудування
складатиме вже 20%. Тобто ми зможемо вийти на рівень більше ніж на 1 млрд для
сільгоспвиробників. Я думаю, що це повинно дати дуже позитивний ефект для виробництва
та розвитку сектора в цілому», - зазначив очільник міністерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Регистрировать сельхозтехнику в Украине
будет госпродпотребслужба
15.02.2017

Государственная инспекция сельского хозяйства завершила передачу
функций Госпродпотребслужбе по регистрации сельскохозяйственной
техники. Об этом сообщает Kurkul.com
Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от
28.12.2016 №1051 "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ" функции по
осуществлению регистрации и учета машин, осуществлению государственного надзора в
части эксплуатации и технического состояния машин передано в Государственную службу
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Напомним, ранее
эксперты в прогнозе сообщали, что в 2017 году продажи сельхозтехники в Украине могут
вырасти на 15-20%. В 2016 году в стране произошло восстановление рынка сельхозтехники
на 70%. Основной причиной такого роста в 2016 году, генеральный директор УКАБ Тарас
Высоцкий считает отложенный спрос на сельскохозяйственную технику, который
сложился в течение последних 3 лет.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 КОМПЛЕКТУЮЧІ. ОБЛАДНАННЯ (НАВІСНЕ). ТРАНСПОРТ

На рынок выходит новинка - зерновой
аспиратор ЗАФ-100
13.02.2014

Зерновой аспиратор ЗАФ производительностью 100 т/час, разработан
Леонидом Фадеевым и внедрен в производство на заводе элеваторного
оборудования «Сокол», сообщает elevatorist.com
Значимость очистки зерна перед закладкой его на хранение исключительно
высокая, от нее зависит и качество зерна, и его сохранность. Практика показывает, что
качественно очистить зерно за один прием невозможно. Поэтому зерноочистку выполняют
в два-три, а иногда и более этапов. Но многократная обработка травмирует и дробит зерно.
Сократить потери и в то же время качественно очистить зерно. Именно такая задача была
поставлена Л.Фадеевым при разработке и внедрении в производство нового сепаратора.
Как правило, в любой партии зерна, класс которой подтвержден анализом, имеется доля
зерна как высшего, так и низшего класса. Возможность выделить долю зерна высшего
класса при сохранении установленной классности в отнесенной аспирацией доле зерна,
имеет четкую коммерческую значимость. Устройство аспиратора защищено патентами
Украины и РФ. В настоящее время совместно с Заводом элеваторного оборудования
«Сокол» разработан и проходит промышленные испытания аспиратор ЗАФ 100.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14.02.2014

АТ «Каховський Експериментальний Механічний Завод» в 2017 році
виводить на ринок нову лінійку обладнання власного виробництва, для
передпродажної підготовки баштанних культур (кавуна, дині, гарбуза).
У комплект лінії будуть входити машини і механізми які в автоматичному і
змішаному режимах будуть виконувати процеси приймання кавуна / дині / гарбуза з борта
машини, процеси мийки, підсушування після миття, сортування (калібрування) за розміром
і фасування кожного окремого плода в картонну (індивідуальну) упаковку або в
контейнера вантажопідйомністю до 300 кг. За продуктивністю технологічна лінія
розраховується в діапазоні від трьох до семи тонн на годину, середнє споживання
електроенергії передбачається не більше 15 кВт на годину, витрата води не більше 4 м³ на
годину. На даний момент на підприємстві тривають проектні роботи, перші випробування
нової техніки заплановані на червень 2017 року. Даному напрямку присвоєна заводське
маркування V-SM, конфігурацію лінії передбачається адаптувати під умови кожного
конкретного виробничої дільниці.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

У Харкові суд зняв арешт із низки рахунків "Харківського тракторного
заводу", власником якого є бізнесмен Олександр Ярославський. Про це
йдеться в ухвалі Київського райсуду Харкова від 2 лютого 2017 року.
До суду надійшли сім клопотань представника ТОВ "Торговий дім "Харківський
тракторний завод" про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні, що
відкрила СБУ 11.03.2016 Завод просив зняти арешт на грошові рахунки у ПАТ "Укрсоцбанк"
(у гривні, рублях, доларах і євро), ПУАТ "Фідобанк" (рублі, долари та євро), ПАТ "Банк
Восток" (у гривні, рублях, доларах і євро), АБ "Південний" (у гривні, доларах та рублях), АТ
"Укрсиббанк" (у гривні, рублях, доларах і євро), ПАТ КБ "Приватбанк" (у гривні) та
Казначействі України (у гривні). Загальна сума арештованих грошових коштів не вказана.
Суд встановив, що на цей час УСБУ в Харківській області продовжує розслідування відносно
посадовців ХТЗ за статтями "зловживання повноваженнями", "підготовка диверсії",
"незаконне придання і використання технічних засобів отримання інформації",
"розголошення державної таємниці", "порушення порядку здійснення міжнародної
передачі товарів". Незважаючи на це, адвокати ХТЗ наголосили, що арешт на кошти діяв від
13 квітня 2016 року, однак із цього часу ніякі слідчі дії у кримінальному провадженні не
проводилися. Арештовані активи не є знаряддям і доказом у справі, арешт рахунків призвів
до зупинки заводу тощо. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у даному
кримінальному провадженні, в судовому засіданні не заперечував проти задоволення всіх
клопотань ХТЗ. Слідчий УСБУ поклався на розсуд суду. Вивчивши докази, суд ухвалив
клопотання представника ТОВ "Торговий дім "ХТЗ" про скасування арешту майна
задовольнити та зняти арешт із зазначених грошових рахунків підприємства. У прес-службі
ХТЗ кореспондентові Depo.Харків підтвердили факт зняття арешту з рахунків
підприємства. За відомостями підприємства, на сьогодні з моменту запуску заводу вже
виготовлено чотири трактори під маркою ХТЗ.
Відзначимо, ВАТ "Харківський тракторний завод імені Орджонікідзе" - найбільший виробник
колісних і гусеничних сільськогосподарських тракторів, будівельно-дорожньої техніки і тягачів в
Україні. Підприємство було засновано в 1930 р., за свою історію випустило понад 3 млн одиниць
тракторів та іншої техніки. В асортимент продукції входять колісні та гусеничні трактори різної
потужності, бульдозери, тягачі, навантажувачі та ін. Традиційно поставляє продукцію на зовнішньому
ринку – включаючи країни Європи, Азії, Африки, продукція сертифікована за європейськими
стандартами якості. Державі належить 27,6% акцій підприємства, 24,9% акцій - компанії "Тетра-Інвест"
(Дніпропетровськ), 24,8997% акцій - ЗАТ "Алатау" (Харків), 14,35% акцій належать компанії "Фірма
"Незалежність" (Харків). Усі три компанії афілльовані з бізнесом харківського підприємця Олександра
Ярославського. У 2015 році завод виробив близько 1600 тракторів - на 10% більше, ніж у 2014 р. За
підсумками року ХТЗ отримав чистий збиток у розмірі 218,05 млн грн, тоді як в 2014 р. чистий
прибуток становив 449,4 млн грн. З 9 березня 2016 р. Генеральний директор ХТЗ Владислав Губін
залишив свою посаду, а з 10 березня за рішенням наглядової ради на цю посаду було призначено
Андрія Коваля, який керував заводом у 2006 -2007 рр. (коли заводом володіла "група УкрСиббанку", на
даний час – група DCH). Після цього на коваля були відкриті кілька кримінальних проваджень. Майно
та рахунки заводу були арештовані. Фактично, з березня 2016 р. по січень 2017 р. ХТЗ не працював.

Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
Глава Уряду: Наше завдання - суттєво збільшити питому вагу
вітчизняної техніки на українському ринку
17.02.2017

Уряд розробив та реалізує низку програм компенсації придбання
української сільськогосптехніки та підтримки сільськогоспвиробництва, щоб
суттєво збільшити питому вагу вітчизняної техніки на українському ринку.
Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив під час виставки
сільськогосподарської техніки "Agro Animal Show 2017. Зернові технології 2017. Фрукти.
Овочі. Логістика 2017" у п'ятницю. "Уряд прийняв рішення і це було затверджено
Парламентом: 550 млн грн цього року ми направляємо на компенсацію 15% вартості
сільськогосподарської техніки, яка виробляється в Україні і має локалізацію, тобто всі
компоненти збірки, не менше 60%. Це означає, що тільки від цієї програми будуть створені
тисячі, десятки тисяч робочих місць. Наше завдання - суттєво збільшити питому вагу
української техніки на українському ринку", - наголосив Володимир Гройсман. Виділені у
рамках програми 550 млн грн будуть компенсуватися не виробнику, а покупцеві, щоб він
сам обрав підприємство-виробник для здійснення закупівлі необхідної техніки. "Збережена
прозорість, право вибору покупця. Одна вимога - максимально ця техніка має вироблятися
в Україні. Не просто колеса прикручувати, а виробляти у тому числі усі вузли і агрегати цієї
техніки", - зазначив Володимир Гройсман. "Що таке 550 млн - це глобально ще 3 млрд, які
увійдуть в цей ринок у тому числі на рахунки наших сільськогосподарських виробників", зауважив Глава Уряду.Наступного року передбачається виділити на програму близько 1
млрд грн, повідомив він. Крім того, майже 5 млрд грн передбачено на підтримку
сільськогосподарського
виробництва України. Уряд затвердив прозорий порядок
розподілу цих ресурсів після консультацій із усіма асоціаціями, зазначив Прем'єр-міністр.
Сьогодні українці витрачають на придбання сільськогосподарської техніки різних видів
близько 10 млрд грн. З них у 2016 році лише 1,5 млрд грн було витрачено на техніку,
вироблену в Україні, зазначив Глава Уряду. Сільськогосподарське машинобудування має
велике значення для України щодо стимулювання розвитку національної економіки,
наголосив він. Для цього потрібне виробництво якісного конкурентного продукту. Глава
Уряду у п'ятницю відвідав виставку "Agro Animal Show 2017. Зернові технології 2017.
Фрукти. Овочі. Логістика 2017". Він оглянув павільйони із представленою
сільськогосподарською технікою та поспілкувався із виробниками.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В Украине разработали новый мусоровоз
на шасси IVECO

Порошенко вручив працівникам ДСНС ключі
від пожежних автомобілів
13.02.2017

Компания «АМАКО» в сотрудничестве с кременчугской фирмой ВЛИВ,
разработала городской 10-кубовый мусоровоз ВЛІВ Мини 10-14 на шасси
IVECO EuroCargo ML140E22.
Новинка получилась очень маневренной и экономичной, что как раз и необходимо
для обслуживания плотной городской застройки. Как сообщил AUTO-Consulting
руководитель направления IVECO компании «АМАКО» Иван Ващенко: «Это первый проект
постройки мусоровоза на шасси IVECO в Украине в партнерстве с отечественным
производителем. Для этого специально было заказано шасси IVECO EuroCargo ML140E22 с
6-литровым дизельным двигателем 220 л.с. и короткой базой 3105 мм. Кроме того, шасси
имеет усиленную раму и подвеску и поставлено на 19,5-дюймовые колеса. Автомобиль был
с завода укомплектован валом отбора мощности, для привода оборудования мусоровоза. В
таком исполнении мусоровоз ВЛИВ Мини 10-14 имеет полную массу 14 т и рассчитан на
эксплуатацию в сложных дорожных условиях. Кременчугская компания «ВЛИВ» уже не
первый год специализируется на производстве автомобилей для коммунального сектора.
Но проект сотрудничества с IVECO получился интересным. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Компания «Эверласт» выпустила
сотый газовоз

Кличко передал 15 автомобилей
скорой помощи
15.02.2017

18.02.2017

ООО «Эверласт» (Одесса) осуществило поставку газовоза компании
«Пропан Трейд». Этот полуприцеп-цистерна стал сотым газовозов,
которые компания произвела за три последних года.
Отмечается, что для запуска серийного производства газовозов «Эверласт»
полностью переоснастила производство, были закуплены новые вальцы, заменены кранбалки, закуплено новое сварочное оборудование, без преувеличения, что не имеет аналогов
в Украине. «Было налажено бесперебойное снабжение от европейских производителей
стали и торцевых днищ. Заключены прямые контракты на поставку газового оборудования
с поставщиками в данной отрасли (FAS, Aurex, Blackmer, Emerson, Rego) », - говорится в
сообщении компании. Напомним, компания «Эверласт» осуществила поставку первого
бензовоза в одну из стран Западной Африки. «Очень скоро бензовоз будет обслуживать
заправки TOTAL в одной из стран Западной Африки», – сказано в сообщении а официальной
странице компании в Facebook. Также отмечается, что это настоящий OFF-Road бензовоз
вместительностью 45 куб. м. Стальная емкость имеет увеличенную до 5 мм толщину
стенки, усиленную по всей длине полуприцепа несущую раму и рессорную подвеску с 14тонными осями BPW под сдвоенную ошиновку. Полуприцеп «обут» в предназначенные для
бездорожья покрышки Michelin. ООО «Эверласт» управляет заводом по производству
специализированных автомобильных полуприцепов, прицепов, надстроек на шасси
автомобилей для транспортировки светлых и темных нефтепродуктов, пищевых,
химических продуктов и сжиженных газов. Компания является единственной в Украине,
которая производит алюминиевые полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов
и сжиженного газа, а также внедрила установку системы нижнего налива и рекуперации
газов на изготавливаемые модели топливоцистерн. Автоцистерны «Эверласт»
эксплуатируются многими крупными нефтяными компаниями в Украине: «Галнафтогаз»,
«Параллель», «КЛО Ойл», SOCAR, «Надежда», «Азовнефтепродукт», «Укрпетролеум групп»,
«Закарпатнефтепродукт-Мукачево», «Трансконтиненталь» и др.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info, oilnews.com.ua
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

Тролейбуси «Богдан Т70117» показують чудові
експлуатаційні якості в Одесі
13.02.2017

Нещодавно ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» поставило ще
п’ять тролейбусів «Богдан» Т70117 для КП «Одесміськелектротранс», які
презентували меру міста та журналістам.
Загальна вартість закуплених тролейбусів склала 26,75 млн.грн. На даний час в Одесі
вже курсують п’ять таких самих тролейбусів «Богдан Т70117», поставлених в червні
минулого року. Всі вони пофарбовані у колір прапору цього південного міста, а саме у білочервоно-жовту гаму. При виборі тролейбусів «Богдан» величезну роль відіграла якість. За
словами директора КП «Одесміськелектротранс» Дмитра Жемана, «за півроку роботи на
маршрутах міста перші п’ять тролейбусів «Богдан» показали чудові експлуатаційні якості».
«Богдан Т70117» – це 12-метровий міський, 100% низькопідлоговий тролейбус загальною
пасажиромісткістю 105 пасажирів (у тому числі 34 місця для сидіння). Як і було обумовлено
умовами Договору про закупівлю, всі тролейбуси для Одеси обладнані системою
безпровідного зв’язку WI-FI, кондиціонером кабіни водія та камерами відео спостереження.
Відповідно до вимог Замовника, для забезпечення належної роботи електротранспорту на
маршрутах, організовується навчання працівників КП «Одесміськелектротранс» з питань
обслуговування та ремонту тролейбусів «Богдан Т70117».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан»
ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» - лідер серед українських
виробників автобусів великого класу
17.02.2017

За підсумками продажу автобусів в 2016 згідно даних AUTOConsulting, лідером продажу нових автобусів великого класу серед
українських виробників визнано автобуси «Богдан».
На даний час заводом освоєно виробництво таких автобусів великого класу, як
міський «Богдан А70132» та приміський «Богдан А14532». Обидва ці автобуси відповідають
екологічним нормам Euro 5, з використанням як вітчизняних, так і європейських агрегатів.
«Богдан А70132» - це 100% низькопідлоговий міський автобус довжиною 11,96м. Загальна
пасажиромісткість складає 106 чоловік, з них 30 – місця для сидіння. На «Богдан А70132»
встановлено двигун IVECO, автоматична коробка передач Allison, передня вісь та задній
міст – відомого європейського виробника ZF. Сучасний дизайн цього автобуса поєднується
з комфортним пасажирським салоном. «Богдан А14532» - це приміський автобус довжиною
9,82м. Загальна кількість пасажирів, яких може перевезти автобус даної моделі, складає 70
чоловік, з них 43 – місця для сидіння. Він сконструйований на надійних агрегатах, таких як
двигун IVECO, коробка передач EATON, ведучий міст та передня вісь – фірми DANA.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан»
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11.02.2017

Президент України під час робочої поїздки на Івано-Франківщину
вручив сертифікати та ключі від чотирьох пожежних автомобілів керівникам
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.
Президент наголосив, що забезпечення ДСНС сучасною технікою є не подарунком
влади, а її прямим обов’язком, повідомили у прес-службі глави держави. «В житті завжди є
місце подвигу, і не лише на фронті. Понад 36 тисяч виїздів, які працівники управління ДСНС
області здійснили минулого року, в тому числі понад 13 тисяч за сигналом «тривога» – хіба
це не ілюструє ступінь ризику, якому ви, шановні рятувальники, піддаєтеся щодня? 35
врятованих людей – хіба це не показник ефективності та корисності вашої праці?» - сказав
Порошенко. Він нагадав, що нещодавно зустрічався та нагородив працівників ДСНС, які
«блискуче і бездоганно» виконали свої обов'язки та допомогли мирному населенню
Авдіївки. «В умовах реальної загрози життю та здоров’ю співробітники Держслужби під
кулями годували, гріли і лікували людей», - зауважив Петро Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

Мэр Киева Виталий Кличко передал 15 современных автомобилей
скорой помощи медицинским учреждениям столицы. В частности, Citroen
Jumper и Ford Transit Евро 5, которые были закуплены в конце 2016 года.
Стоимость скорых составляет 30 млн грн. Автомобили оборудованы медицинской
аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респирационным
оборудованием и изделиями медназначения. Виталий Кличко напомнил, что в прошлом
году столичная власть передала 100 новых автомобилей Ford Fiesta медицинским
учреждениям столицы, чтобы врачи могли добраться тех пациентов, которые
самостоятельно не могут прийти в медицинские учреждения. В этом году, добавил он,
планируется закупка еще 103 машин скорой помощи для медицинских учреждений Киева.
Всего же в столице сегодня 800 скорых, часть из которых будет заменена более
современными автомобилями.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Bloomberg: Україна повертає собі репутацію
«житниці Європи»
14.02.2014

Економіст Володимир Верб’яний пише у статті у виданні Bloomberg,
що Україна знову починає здобувати собі репутацію «житниці Європи»,
оскільки її сільське господарство стає новим «локомотивом» відродження
економіки країни після війни.
Експорт пшениці, ячменю та соняшникової олії становить рекордні або майже
рекордні рівні, що є частиною процесу відродження сільського господарства, яке почало
закорінюватися у 2013 році, - пише Верб’яний. Нарощення аграрного експорту збіглося в
часі з падінням експорту сталі та залізної руди, які здебільшого виробляються на сході
України, де індустрія постраждала внаслідок конфлікту з підтримуваними Росією
сепаратистами. «Сільське господарство стало локомотивом української економіки. Цифри
справді приголомшливі», - сказав в інтерв’ю заступник голови Нацбанку України Дмитро
Сологуб. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, це
можливо лише початок, адже нові іригаційні проекти можуть підняти врожай зернових до
100 мільйонів тонн з нинішніх 66 млн. Серед інших потенційних факторів, які
відіграватимуть у цьому роль, – скасування мораторію на продаж сільськогосподарських
земель, що є умовою МВФ для надання пакету допомоги України розміром 17,5 мільярдів
доларів. На аграрну продукцію зараз припадає більше 40% експорту, в той час як частина
продукції металургії впала до 25%, - пише Верб’яний у виданні Bloomberg. За прогнозами
міністра Кутового, Україна - з її 45-мільйонним населенням - зможе одного дня прогодувати
півмільярда людей. Але слід мати на увазі певні фактори. Вже зареєстровані рекордні
запаси пшениці. Крім цього, надто велика залежність від однієї групи товарів може
негативно вплинути на зростання економіки в разі падіння цін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Запуск кредиту від Європейського Інвестиційного Банку
в пріоритеті Мінагрополітики
13.02.2017

Реалізація проекту "Основний кредит для аграрної галузі – Україна
(АПЕКС)" щодо надання кредитних ресурсів Європейським інвестиційним
банком в обсязі 400 млн євро позитивно вплине на бізнес-клімат.
А також, створить передумови для активізації інвестиційної діяльності, допоможе
українським аграріям наростити експорт та створити нові робочі місця. Це зазначив
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий під час зустрічі із
представником Європейського інвестиційного банку Вазілем Худаком, яка відбулася
наприкінці минулого тижня у Мінагрополітики. «Кредит від Європейського Інвестиційного
Банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і
середніх виробників. За умовами проекту, до первинної суми в 400 млн євро від
Європейського банку мають бути додані ще 400 млн євро від українських банків-учасників
проекту. Тому необхідно створити чіткі умови задля успішного функціонування цього
проекту. Зі свого боку, щоб прискорити його здійснення, ми сьогодні проводимо активні
переговори, як з Міністерством фінансів України, так і з Укрексімбанком», – розповів Тарас
Кутовий. Заступник Міністра Ольга Трофімцева додала, що за результатами зустрічі з
комерційними банками, представники банківської сфери висловили свою зацікавленість в
участі у даному проекті. «Наразі ми маємо доопрацювати технічні деталі реалізації проекту
з усіма його учасниками, для того щоб кредит «спрацював». Як тільки остаточні
домовленості будуть досягнуті, ми зможемо офіційно запустити цей важливий проект», –
підкреслила Ольга Трофімцева. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Чистий прибуток компанії «Агроліга» за 2016 р.
зріс до €3,8 млн
15.02.2017

Чистий прибуток компанії «Агроліга» за 2016 рік склав €3,8 млн,
в той час як за 2015 рік цей показник становив €3,2 млн. Про це йдеться
у звіті підприємства, передаэ agravery.com
Зокрема, у 4 кварталі 2016 року чистий прибуток компанії склав €997 тис. (4 квартал
2015 ― €796 тис.). Крім того, виручка компанії також зросла ― з €20,6 млн у 2015 році до
€20,8 млн у 2016. У 4 кварталі 2016 зазначений показник склав €6,4 млн проти €4,7 млн за
аналогічний період 2015. Відзначимо, «Агроліга» (Agroliga Group) об'єднує ряд підприємств
середнього бізнесу. Працює на українському ринку агропродукції з 1992 року. Обробляє 7,5
тис.га землі в Харківській області. Діяльність: вирощування широкого спектру зернових
культур (соняшник, зерно пшениці та ячменю, кукурудза, раріпакпс, гречка); переробка
соняшнику в олію; молочне тваринництво; надання послуг елеватора і сертифікованого
пункту прийому зерна.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Гороян: 80% аграрного рынка
находится в тени

15.02.2017

В Украине в тени находится 80% аграрного рынка. Такую
цифру озвучил Рафаэль Гороян, руководитель группы компаний
"Прометей".
По его словам, силовыми методами вывести агрорынок из тени государство не
сможет. "Не могу говорить о других рынках, но по зерновому могу назвать точные цифры.
Их можно будет сверить в конце аграрного сезона, когда станет ясно, сколько собрано
урожая и сколько продано по безналу. В итоге оказывается, что на сегодняшний день 80%
аграрного рынка находится в тени", - написал Рафаэль Гороян в своем блоге на
latifundist.com. По его словам, сейчас для фермеров нет разницы - платить налоги или
платить взятки. "Главная проблема теневого рынка в том, что нет всеобщего доверия к
власти, нет патриотического духа у налогоплательщика. Он не понимает, почему платит
налоги. Зато видит, что налоги воруют", - объяснил Гороян. Вторая проблема - фермеры не
доверяют банковской системе и не хотят держать деньги в банке. "Третья проблема - это
недоверие к доллару. Когда доллар "скачет", от этого сильно страдает аграрий. Поэтому
надежнее (по его мнению) купить доллары и прятать их под подушкой. И при
необходимости конвертировать валюту. Например, покупать дизтопливо, удобрения,
семена без НДС. И, в принципе, фермер сегодня ни в чем не проигрывает, когда рынок "в
тени", - считает бизнесмен. По мнению Горояна, вывести фермеров из тени реально, если
сократить оборот наличных в отрасли. "Нельзя, чтобы дизтопливо, семена, удобрения
продавали за наличку. Естественно, и у фермера тогда не будет смысла продавать зерно за
"нал". Для этого власть должна общаться и еще раз общаться с аграрием. Ведь сегодня
основной плательщик налогов - это сельхозпроизводитель. А производитель не хочет
платить НДС. При этом государство обязано вернуть НДС экспортерам. Возникает
конфликт между экспортером и государством. Денег нет, чтобы вернуть НДС, а фермер не
платит. Если бы аграрий платил, эти деньги вернули бы экспортерам. Так и возникает
глобальный дисбаланс", - считает бизнесмен.
Читать полностью >>>
По материалам agroconf.org
В українських селах їздитимуть
на електромобілях
16.02.2017

Незабаром буде закуплено партію з 200 електромобілів, які почнуть
працювати в кількох районах Хмельницької області. Про це повідомляє
Національний промисловий портал.
Для сільськогосподарського проекту планується закупити партію електромобілів. Як
розповів виконавчий директор компанії Human Transparency Innovations Олександр
Матюшок, у кількох районах Хмельницької та Чернівецької областей проводиться проект
«Перший національний аграрний кооператив», пов’язаний із вирощуванням і доставкою
сільськогосподарської продукції. Кооператив забезпечує збирання у приблизно 5000
учасників, які проживають у двох сотнях невеликих населених пунктів, специфічної
сільськогосподарської продукції – молока, горіхів, ягід (близько 20 видів), сочевиці, нуту,
насіння, квасолі та інших швидкопсувних продуктів. Сільгоспвиробники, що беруть участь у
проекті, отримують гроші за вирощену ними продукцію одразу після відвантаження – на
електронний гаманець. У цьому проекті поки що працюють звичайні транспортні засоби з
двигуном внутрішнього згоряння. Але використання електромобілів дасть змогу суттєво
заощадити на перевезенні і посилити контроль за використанням палива. Компанія HTI
взяла на тест-драйв один електромобіль Renault Kangoo Z. E. Він не їздитиме на великі
відстані, але має перевозити як вантажі, так і пасажирів. Крім того, автомобіль буде возити
двовісний причіп із молочним бідоном.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Діяльність групи компаній «НІБУЛОН» ведеться виключно
в рамках чинного законодавства
16.02.2017

Після спростування нами та ЄБРР недостовірної інформації, яка була
поширена низкою ЗМІ про нібито загрозу дефолту перед ЄБРР, учора
з’явилася ще одна фейкова стаття під назвою «Офшорні таємниці
"Нібулону"».
Поява цих публікацій дає нам підстави вважати, що інформаційні атаки на нашу
компанію будуть продовжуватися. Хоча факти в цих статтях вигадані, а теми «майбутніх
викривальних» статей відомі, адже вже неодноразово використовувалися нашими
опонентами в брудній боротьбі проти нас. Так, наприклад, остання фейкова стаття
повністю базується на вигаданих тезах інформаційної війни проти «НІБУЛОНу» 2009-2011
років, коли тодішнє керівництво Миколаївського морського порту та Міністерства
транспорту і зв’язку України незаконно блокували судно Preventer, не даючи йому підійти
до причалу нашого підприємства. У ролі тимчасового інформаційного рупора порту
виступав колишній народний депутат Геннадій Задирко. Тоді дійшло навіть до того, що на
основі цих вигаданих заяв про нібито несплату та мінімізацію податків, використання
офшорів, заниження цін і т. п. був сфабрикований лист з підробленим підписом першого
заступника ДП «Дельта-лоцман» М. Щурікова та надісланий на ім’я Прем’єр-міністра
України. Паралельно Г. Задирко розіслав аналогічні за змістом депутатські звернення зі
своїм підписом та підписами своїх прихильників (інших народних депутатів) в
Адміністрацію Президента України. Відповідно, факти, викладені у цих листах,
перевірялися Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, органами
внутрішніх справ України, митними органами та Спеціалізованою державною податковою
інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Миколаєві. За результатами
проведення повної і всебічної перевірки обставин, викладених у депутатському зверненні,
факти, в т. ч. і ухилення ТОВ СП «НІБУЛОН» від сплати податків, не знайшли свого
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підтвердження. Зважаючи на те, що всі ці фейкові факти були неодноразово спростовані як
відповідними контролюючими органами, так і нами в інтерв’ю для всеукраїнських та
обласних видань ми не вважаємо за необхідне ще раз спростовувати цю інформацію. Цих
брудних матеріалів вистачить ще не на одну замовну фейкову статтю, тому просимо
порядні ЗМІ більш критично ставитися до такого роду публікацій, а у разі потреби, ми
надамо необхідні підтверджувальні документи. Сьогодні ж додамо лише кілька роз’яснень.
Щоб мати конкурентні переваги перед транснаціональними компаніями, які, відкриваючи
свої представництва в Україні, вже фінансуються за рахунок грошових позик у
першокласних західних банках, ми теж змушені шукати доступ до більш дешевих
кредитних ресурсів. З цією метою, ми у 2004 році, маючи індивідуальну ліцензію
Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон, відкрили свою дочірню
компанію у Нідерландах, а через 2 роки - у Швейцарії. У нас ніколи не було намірів
приховувати існування цих компаній, вони працюють офіційно та виключно в рамках
законодавства, а тому і мають співзвучні з українською компанією назви Nibulon Trading
B.V. та Nibulon S.A. Господарська діяльність цих зарубіжних компаній перебуває під
постійним пильним контролем з боку міжнародних аудиторських компаній тих країн. Як
фізичні особи, ані Олексій, ані Андрій Вадатурські не є засновниками швейцарської чи
нідерландської компаній. Утім, згідно з установчими документами вони мали право підпису
на будь-яких документах, як представники цих компаній. Отож наявність підписів
генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського на документах групи
компаній «НІБУЛОН» не є дивиною, адже відповідно до установчих документів його підпис
є підписом уповноваженого представника юридичної особи, а отже, є у всіх картках зразків
підписів і визнається як західними, так і українськими банками та їхніми філіями, в яких
обслуговуються наші 45 виробничих підрозділів. Відразу після свого обрання до Верховної
Ради України у 2014 році Андрій Вадатурський передав в управління Олексію
Вадатурському свою частку (у повному розмірі) у статутному капіталі товариства для
здійснення управління цією часткою. З того моменту його підпис був виключений з реєстру
західних та українських банків. Автори фейків намагаються ввести в оману читачів, що
наша компанія купує в Україні сільськогосподарську продукцію нібито за заниженими
цінами, а продає за кордоном за завищеними (твердження спростовані багаточисленними
перевірками). Це є вершиною некомпетентності щодо роботи зернового ринку. Річ у тім, що
зерновий ринок – це висококонкурентний ринок, а ціни на внутрішньому ринку
формуються на основі ринкових цін на зовнішніх ринках. Більше того, вони публікуються
на офіційній сторінці компанії вже 13 років і кожен охочий має вільний доступ до цієї
інформації. Починаючи з операцій за 2013 р., «НІБУЛОН» щороку подає до Державної
фіскальної служби звіт про контрольовані операції з Nibulon Trading B.V. та Nibulon S.A.
Рівень рентабельності контрольованих операцій знаходиться в межах ринкового інтервалу
рентабельності, що підтверджено звітами міжнародних аудиторських компаній. Це
означає, що ціни в операціях між ТОВ СП «НІБУЛОН» та Nibulon Trading B.V. і Nibulon S.A.з
продажу
сільськогосподарської продукції
не нижчі ринкових. Відповідно, можна
констатувати, що податкові зобов’язання ТОВ СП «НІБУЛОН» у рамках даних операцій не
були занижені і що в Україні наша компанія сплачує податки в розмірі, встановленому
законодавством. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН»
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

В четырех областях Украины озимые придется
пересевать из-за ледовой корки
14.02.2014

В четырех областях Украины озимые придется полностью пересевать изза ледовой корки. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный
директор Украинского клуба аграрного бизнеса Александр Жемойда.
По его словам, в целом по стране озимые не в лучшем состоянии. Эксперт добавил,
что есть посевы, где даже не появились всходы. "В 4 областях придется полностью
пересевать озимые из-за ледовой корки", - добавил Жемойда. В августе Министерство
сельского хозяйства США (USDA) улучшило прогноз урожая зерновых в Украине в текущем
маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) на 4,5% по сравнению с июльским прогнозом
– до 64,1 миллиона тонн. Специалисты ведомства в августе
увеличили прогноз
производства пшеницы в 2016-2017 МГ на 2 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом
– до 27 млн тонн. Экспорт этой культуры ожидается на уровне 14,5 млн тонн против 12,5
млн тонн в июльском прогнозе. Прогноз производства кукурузы для Украины на 2016-2017
МГ не изменился и составляет 26 млн тонн. Поставки кукурузы из нашей страны за рубеж,
как ожидают в USDA, должны составить 17 млн тонн. Прогнозы экспорта также не
изменились. В то же время повышен прогнозный объем производства фуражного зерна –
до 37,05 млн тонн с 36,23 млн тонн, а экспорта – до 21,73 млн тонн с 21,33 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
Темпы переработки семян подсолнечника в Украине
на 19% выше прошлогодних

14.02.2017

В декабре 2016 г. в Украине было переработано 1,46 млн. тонн
подсолнечника, что на 1% превышает показатель предыдущего месяца и на
27% – результат аналогичного месяца годом ранее.
В целом, за первые 4 месяца 2016/17 МГ в Украине отмечен рекордный объем
переработки масличной - на уровне 5,4 млн. тонн (+19% к прошлому году), что составляет
порядка 40% от прогнозируемого аналитиками агентства показателя по итогам сезона
(13,6 млн. тонн). При этом ожидается, что по итогам января т.г. в Украине будет
зафиксировано снижение темпов переработки семян подсолнечника, однако итоговый
показатель месяца все же будет выше прошлогоднего уровня.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
Україна почала поставки рапсового шроту
до В’єтнаму
14.02.2017

У грудні поточного року експорт ріпакової шроту з України склав 4,6
тис. тонн, проти 6,8 тис. тонн в листопаді 2016 року і 12,2 тис. тонн в грудні
2015 року.
В цілому з початку 2016/17 сезону (липень-грудень) на зовнішні ринки поставлено
71,1 тис. тонн цього продукту, що майже в два рази менше, ніж за відповідний період
минулого маркетингового року (133,5 тис. тонн). У поточному сезоні світова кон’юнктура
ринку ріпаку підштовхує українських трейдерів до активної експортної торгівлі олійною
культурою (експортовано понад 90% всього потенціалу), що вдвічі скоротило обсяги
переробки ріпаку та, відповідно, позначилося на зниженні експорту продуктів його
переробки, зокрема, рапсового шроту. В даний час спостерігається зниження ємності
традиційних ринків збуту, при цьому лідерами серед імпортерів залишаються європейські
країни (66% всього експорту) і Ізраїль (15%).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Урожай кукурузы в Украине в 2016/17 МГ
составит 26,1 млн. т.

Экспорт картофеля из Украины в январе
увеличился в 2 раза
15.02.2017

При корректировках балансов зерновых и зернобобовых культур в
Украине, осуществленных ИА «АПК-Информ» в январе, оценка валового сбора
кукурузы в 2016/17 МГ повышена до 26,1 млн. тонн.
Данная корректировка осуществлена с учетом выхода официальных данных по
предварительным итогам уборочной кампании 2016 г. При этом, согласно данным
Госстата, кукуруза в Украине была убрана с площади 4,24 млн. га при средней урожайности
66 ц/га, что обеспечивает валовой сбор на уровне 27,96 млн. тонн. В то же время, согласно
результатам мониторинга ИА «АПК-Информ», часть площадей под кукурузой в северных и
центральных регионах Украины остается неубранной. Согласно оперативным данным
Минагропрода Украины, на начало декабря 2016 г., когда из-за погодных условий уборка
зерновой фактически была остановлена, кукуруза была убрана с площади немногим более
3,8 млн. га. Кроме того, с учетом необходимости досушивания существенной части зерна,
убранного в поздние сроки, фактическая урожайность культуры также оценивается на
более низком уровне. Также необходимость досушивания и интенсивной доработки
обусловила увеличение прогнозного показателя по статье «потери» в балансе. С учетом
указанных данных, согласно январским оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ,» в 2016/17
МГ кукуруза в Украине убрана с площади 4,13 млн. га, что при оценочной урожайности 63,2
ц/га формирует валовой сбор культуры на уровне 26,1 млн. тонн (+12% к результату
предыдущего сезона). При этом также прогнозируется, что потери кукурузы в общем
балансе в текущем сезоне могут увеличиться на 21% и достигнуть 1,1 млн. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
Виробництво продукції соєвого комплексу
продовжить зростати
16.02.2017

Поступальне зростання виробництва продукції соєвого комплексу в
Україні збережеться в найближчій перспективі. Про це заявив президент
Української асоціації виробників сої Віктор Тимченко.
Він підкреслив, що підвищувальна динаміка буде спостерігатися не лише у
виробництві соєвих бобів, а й у виробництві продуктів їхньої переробки. «Так, виробництво
соєвих бобів в Україні зросте приблизно в 1,2 рази ― з 4,28 млн тонн за підсумками 2016 до
майже 5,34 млн тонн в 2020. Зростання обсягів переробки олійної в зазначений період
складе 1,4 разу ― з 1,1 млн тонн до 1,5 млн тонн», ― сказав експерт. Відповідно, в найближчі
роки в Україні зростуть обсяги виробництва соєвої олії і шроту. «Зростання виробництва
української соєвої олії до 2020 очікується в 2,1 рази ― з 176 тис тонн до 370 тис тонн,
соєвого шроту ― в 1,5 разу ― з 750 тис. тонн до 1,13 млн тонн», ― уточнив Тимченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами a7d.com.ua
 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО

Асоціацію «Укрсадпром» прийнято до Всесвітньої
асоціації виробників груш та яблук
14.02.2017

Асоціацію «Укрсадпром» прийнято до Всесвітньої асоціації
виробників груш та яблук (WAPA). Про це пише «Інфоіндустрія», передає
служба новин порталу agravery.com
Голова асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка зазначив, що в Україні останні 5
років спостерігається тенденція до збільшення виробництва яблук та груш. Так, за
оцінками асоціації, виробництво яблук з 1,12 млн тонн у 2012 збільшилося до 1,25 млн тонн
у 2016, груш - зі 158 тис. тонн до 173 тис. тонн. Презентуючи діяльність асоціації, Крошка
зауважив, що основна проблема галузі - контроль за поширенням в Україні сортів яблук і
груш. «Асоціація має намір виступити сполучною ланкою для сприяння налагодження
таких зв’язків, а також взяти на себе відповідальність за внесення сортів яблук та груш до
Державного реєстру. Асоціація розробила умови добровільної сертифікації розсадників
плодових і ягідних культур, що реалізуються на території України. Документ визначає
вимоги до суб’єктів розсадництва плодових і ягідних культур та порядок їх сертифікації
"Укрсадпромом" з метою забезпечення поширення виключно якісного садивного матеріалу
плодоносних рослин плодових і ягідних культур», - сказав Крошка. «Сертифікат про
відповідність визначений цими умовами має рекомендаційний характер і є засвідченням
добросовісності суб’єкта розсадництва в процесі впровадження діяльності з виробництва
та реалізації садивного матеріалу відповідно до положень чинного законодавства України
та вимог асоціації», ― додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

15.02.2017

Украина по итогам января 2017 г. экспортировала 129 т картофеля на
$38 тыс. Об этом свидетельствуют данные ГФС.
Согласно данным «Агро Перспектива», в январе 2017 г. объем экспорта картофеля
увеличился в 2,05 раза по сравнению с декабрем 2016 г (63 т). Согласно данным
таможенной статистики, основными импортерами украинского картофеля в январе 2017 г.
являлись Туркменистан (на $15 тыс), Азербайджан (на $13 тыс.) и Молдова (на $6 тыс).
Экспорт в эти страны составил 49,61 т, 42,99 т и 19,84 т картофеля соответственно.
Напомним, что затраты на выращивание картофеля в 2016 г. в Украине составляли
примерно от 85 до 110 тыс. грн/га.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Украина экспортировала плодоовощной
продукции на $250 млн
16.02.2017

Экспорт плодоовощной продукции из Польши ежегодно дает стране
выручки на $2,5 млрд. Об этом сообщает экономист инвестиционного
департамента FAO Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.
Для сравнения, Украина экспортирует плодоовощной продукции ровно в 10 раз
меньше - всего на $250 млн. Как сообщает экономист инвестиционного департамента FAO
Андрей Ярмак, что в Украине почти втрое больше сельскохозяйственных угодий, чем в
Польше. «Даже маленькая Молдова (у которой в 23 раза меньше земли) уже также
незначительно, но обошла Украину по этому показателю, и разрыв будет только расти.
Ведь за последние пять лет Молдова увеличила экспорт на 64%, в то время как Украина
уменьшила его на 23%», - сообщает Андрей Ярмак. По его словам, именно инвестиции в
маркетинг и стали основным преимуществом Молдовы и Польши перед Украиной на рынке
плодоовощной продукции. «Да, действительно, там тоже все еще далеко от идеала. В
Польше ситуация немного лучше, но даже там, по оценкам местных специалистов,
значительно меньше половины продукции соответствует современным требованиям по
качеству очень требовательных рынков ЕС. Молдова находится только в начале этого пути,
но даже она в вопросах доработки и упаковки продукции уже опережает Украину», отмечает Андрей Ярмак. Он добавляет, что во время недавнего тура в Польшу, где изучали
опыт развития экспорта фруктов, видели относительно небольшие сады - от 5 до 25 га.
Урожайность яблок во многих из них достигает 100 т/га (в среднем - около 65 т/га),
хранилища и сортировки в целом достаточно стандартные. Но основа успеха многих
аграриев заключалась в умении продавать. «Хозяин одного из хозяйств, например, всю
жизнь, кроме садоводства, занимался еще и торговлей. Итак, пока другие ждали лучшие
цены, не открывая хранилища, он активно и весьма успешно искал рынки сбыта для своей
продукции. Другой фермер выращивал, преимущественно, груши, цена на которые всегда
была относительно стабильной, если сравнивать с ценами на яблоки. При этом спрос на
грушу был выше, но относительно немного аграриев выращивали эту культуру, потому что
она была сложной технологически, чем яблоки», - отмечает Андрей Ярмак. Напомним, что в
период с июля по декабрь 2016 г. Украина импортировала 758 т груш. Для сравнения за
такой же период 2015 импорт груш составил чуть более 330 т.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Виробництво м'яса в Україні
зросло на 4%
15.02.2014

Виробництво м'яса протягом січня поточного року перевищило
минулорічні показники на 4% і склало 298,8 тис. тонн. Про це повідомляє
Держстатистики, передає gravery.com
Зокрема, в Дніпропетровській області виробництво зросло на 17,2%, а на Луганщині
скоротилось на 13,6%. Крім того, протягом аналізованого періоду виробництво яєць в
Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 0,4% - до 1,05 млрд
штук. За даними відомства, найбільше виробництво зазначеного продукту зросло на
Рівненщині - на 31,9% та Черкащині - на 23,1%. Разом з тим, в Івано-Франківській області
виробництво яєць скоротилось на 30,6%. Водночас, у січні 2017 виробництво молока в
Україні склало 577 тис. тонн, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, найбільше обсяги виробництва зазначеного продукту скоротились в Одеській
області - на 6,1%, в той час як у Рівненській цей показник навпаки зріс на 4,2%. Дані
наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та
частини зони проведення АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

Украинские огурцы завоевали популярность
на внешних рынках

Україна поставила рекорд з
експорту яловичини

14.02.2017

Согласно распространенным данным, на прошлой неделе
отечественные тепличные комбинаты отгрузили на внешний рынок
первые партии огурца в сезоне, передает "АПК-Информ: овощи и фрукты".
Хозяева тепличных хозяйств экспортируют свою продукцию по 48 грн/кг. Вместе с
тем, производители сетуют, что в связи с холодами сбор экспортных партий огурца
проходит нелегко. Основная страна-импортер - Польша, чьи предприятия активно
приобретают наш продукт. Годом ранее экспортировать украинский огурец начали позже
на 1,5 недели. Тогда главными покупателями были Польша, страны Балтии, Беларусь и
Молдова. На внутреннем рынке спрос на отечественные огурцы достаточно невысокий, что
не в последнюю очередь связано с жесткой конкуренцией со стороны более дешевой
турецкой продукции. Украинские производители снижают цены. Внутренние отгрузки - по
42-45 грн/кг, что на 10-13% дешевле, чем неделей ранее. Следует также отметить, что
годом ранее украинские огурцы на внутреннем рынке стоили практически столько же,
сколько и сейчас. Перед зимними праздниками стоимость наших тепличных огурцов
повысилась на 30%. В украинской столице цены достигали 50-70 грн.
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com

15.02.2017

Україна в 2016 р експортувала рекордний обсяг м’яса ВРХ за останні 5
років – 35 тис. тонн на $82,8 млн. Про це повідомляє Національний
промисловий портал, передає uprom.info
В цілому в 2016 р за кордон було поставлено на 9,4% більше м’яса ВРХ (+3 тис. тонн),
ніж в попередньому. Спостерігалося нарощування на 83,9% обсягів поставок за кордон
свіжого і охолодженого м’яса, експорт замороженого м’яса знизився на 18,2%. За звітний
період 54,5% всього м’яса ВРХ було вивезено в Білорусь (99,3% всього охолодженого м’яса
великої рогатої худоби та 20% морозива). Як пояснюють експерти, Україна виступає
основним постачальником м’яса в країну, займаючи більше ніж 96% всього імпорту м’яса
ВРХ. При цьому Білорусь в 2016 наростила експорт м’яса в Росію на 18,8 тис. Т при зростанні
імпорту з України на 15,8 тис т, що може свідчити про реекспорт української яловичини.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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 СВИНАРСТВО

Поголів’я свиней в Україні впало
до історичного мінімуму

 БДЖІЛЬНИЦТВО

15.02.2017

Станом на 1 лютого 2017 року поголів’я свиней в Україні склало 6
303,8 тис. голів, що на 0,5% відстає від попереднього антирекорду,
встановленого в лютому 2005 року (6 334,9 тис. гол.).
Так, не зважаючи на загальну негативну динаміку в поголівї сільськогосподарських
тварин в Україні, саме свинарство за останній рік постраждало найбільше – кількість
тварин на початок лютого цього року поступається аналогічному показнику станом на 1
лютого 2016 року на 10,5%. І основною причиною такого стану галузі є стрімке поширення
африканської чуми свиней. Кількість спалахів АЧС в 2016 році сягнула небувалої для
України відмітки – 91 випадок, що майже в 2,3 рази перевищує кількість спалахів у
попередньому, 2015 році (40 випадків). І хвороба не збирається здавати позиції – з 1 січня
по 8 лютого 2017 року в Україні було зафіксовано уже 34 випадки АЧС. На даний момент
карантинні заходи діють у 39 неблагополучних пунктах по АЧС в 16 областях України.
Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7),
Харківської (5) та Луганської (4) областей. Проте «антирекорд» з скорочення поголів’я
свиней в період з лютого 2016 року до лютого 2017 року належить Донецькій області (–
51,9%). В той же час навіть в настільки несприятливих умовах чотирьом регіонам України
вдалося зберегти позитивну динаміку поголів’я – ними стали Волинська (+4,4%), Львівська
(+2,3%), Івано-Франківська (+1,0%) та Закарпатська (+0,3%) області.
Читати повністю >>>
За матеріалами аналітичного департаменту УАК
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

В Україні створять Фонд підтримки рибного
господарства європейського зразка
15.02.2017

Україна розпочинає роботу над Фондом підтримки рибного
господарства, аналоги якого успішно функціонують у більшості
європейських країн. Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.
Ініціатором початку роботи над створенням Фонду виступило Держрибагентство.
Для юридичного аналізу кращих європейських моделей програм фінансування рибного
господарства, а також розробки законодавчого поля відомство звернулося до експертів
Офісу підтримки реформ «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої
політики в Україні», що фінансується Європейським Союзом. «Фонд має забезпечити
цільове використання коштів, отриманих з галузі на її ж розвиток. Окремим напрямом має
бути підтримка рибних фермерів», ― повідомив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Він додав, що Фонд має акумулювати отримані кошти та за прозорою процедурою
розподіляти їх далі за відповідними напрямами. Звіти про діяльність Фонду та витрачені
кошти мають регулярно оновлюватися та бути відкритими в режимі он-лайн. Залучений
експерт Офісу підтримки реформ «Підтримка впровадження сільськогосподарської та
продовольчої політики в Україні» Єгор Лучинкін повідомив, що практика існування
спеціальних Фондів широко використовується в Європі. Зокрема, існує Європейський фонд
морського та рибного господарства із загальним бюджетом у €8,6 млрд. В ЄС також існують
локальні фонди. Очікується, що законопроект буде розроблено експертами Офісу
підтримки реформ до кінця березня 2017 року, після чого буде передано у
Держрибагентство та винесено на розгляд Верховної Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 МОЛЮСКИ

Як в Україні роблять бізнес на
французьких делікатесах
15.02.2017

Кілограм равликів в супермаркеті коштує від 1050 до 1200 грн.
Равлики продають магазини, де є рибний відділ, морських делікатесів. Це
робить вітрину привабливою. Про це розповів засновник ферми "Эко
Улитка" Дмитро Бутенко. Там виробляють 7 видів готових равликів.
"Продаємо їх більш як сотні ресторанів через інтернет, а також у деякі мережі
супермаркетів. Купують у ресторани і готелі всіх великих міст України. Равлик очищають,
відділяють хвостову частина. Філе відправляють на термічну обробку, мушля - на
стерилізацію. Філе у спеціальному цеху фаршируються соусом, заморожують. Таким воно
надходить у магазини", - розповідає Бутенко. Вага фаршированого равлика становить 15-30
грамів. Замороженими продають у ресторани. М'ясо равлика додають в рагу, супи, салати,
паштети. Два сезони йде на вирощування маточного стада равликів. Ще сезон – на те, щоб
молюски виросли до потрібного "товарного" розміру. На фермі Бутенка щомісяця
вирощують 250-300 кг равликів. "Спершу збирався організувати кролячу ферму. На це
потрібно було півмільйона гривень. Якось побачив заморожених равликів у рибному
ресторані в Києві. Почав цим цікавитися, вивчати. Попросив друга-далекобійника привезти
з Латвії живих равликів. З перших 50 кілограмів за три роки виростив 700. Влітку в раціон
равликів входить молода зелень, трава. Підгодовуємо овочами та фруктами в залежності
від сезону. Щоб виробити свою технологію, витратив три роки. Зараз продаємо від 50 до
500 кілограмів равликів на місяць. Плануємо розширювати переробку до 1 тони на місяць.
Будемо постачати равликів у Євросоюз", - говорить підприємець. В Україні є 10 равликових
ферм. 90% їхньої продукції йде на експорт. "В Україні продають замороженого равлика.
Закордон – тільки живого охолодженого. Відправляють їх до Польщі, Литви. Там їх
переробляють і везуть далі - у Францію, Німеччину. В Україні ресторани купують по 150-200
гривень за кілограм. Європейці гуртом платять по 1-1,5 євро. Заморожений равлик
вважається готовим продуктом. Тоді коштує дорожче. Для цього слід розробити технічні
норми. В Україні їх зараз немає. Ні сертифікованих ферм, тому що немає правил. Якраз їх
розробляємо. Щоб їх впровадити, буде потрібно ще пару років", - говорить Дмитро Недвига,
заступник голови асоціації "Равлики України". Торік Україна продала закордон 380 тон
равликів. Ще стільки ж або й більше перевозять контрабандою. "На равликовій фермі
багато ручної праці. Процеси складно механізувати. Найбільше равликові ферми
конкурують з браконьєрами. Ті тонами вивозять равликів в Європу. Там збір цих молюсків у
природі заборонений", - каже Недвига. Найдорожче продають ікру равликів. 50 грамів
коштує 1850 гривень. В Європі ціна за 50 грамів – від 60 до 350 євро в залежності від виду
равлика. "Хочу урізноманітнити українську кухню. Равлики будуть з являтися у фруктових
соусах, сирах, з овочами та просто в маринаді. Хочемо розвивати гастро-туризм. Будемо
організовувати гастро-тури до нашої ферми", - коментує Дмитро Бутенко.
Читати повністю >>>
© Анна Родічкіна
За матеріалами gazeta.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Чи загрожує Україні
дефіцит меду?

14.02.2017

Україна входить до трійки найбільших світових виробників меду, і є
одним з найбільших експортерів меду до ЄС. За останні 10 років обсяг експорту
українського меду виріс у 7 разів, в основному, за рахунок експорту до країн ЄС.
Так, за підсумками 2016 року, Україна експортувала рекордні обсяги меду – 56,9 тис.
тон, що на 58,2% більше, ніж у 2015 р. У грошовому вираженні обсяги експорту за
підсумками 2016 р., досягли 97,3 млн.дол., що на 15,8% більше, у порівнянні з 2015 роком.
До трійки найбільших імпортерів українського меду входять Німеччина, Польща та США,
інформує еizvestia.com. До постачання меду за кордон українських виробників стимулюють
європейські ціни, обсяги експорту зростають щороку, а виділені ЄС квоти безмитних
поставок солодкого продукту «вибирають» буквально за кілька днів. Експерти
прогнозують, що за таких високих темпів зростання експорту, може виникнути дефіцит
якісного меду на внутрішньому ринку. В той же час, на базарах з’являється все більше
підробок, а «магазинний» мед , як правило, піддається термічній обробці і втрачає всі цінні
якості. Фахівці радять – найкращий спосіб убезпечити себе від фальсифікату – це купувати
натуральний мед напряму у бджолярів-пасічників, які турбуються про свою репутацію та
про якість продукції. Натуральний бджолиний мед є цінним продуктом харчування, а
також з давніх давен використовується для профілактики та лікування багатьох хвороб.
Сьогодні рівень споживання меду в Україні складає, у середньому 1-1,2 кг на рік (для
порівняння –у Греції споживають 1,4 кг, у Австралії – 1,6 кг на рік). Чи багато це? Насправді,
якщо у людини немає протипоказань на продукти бджільництва, то мед можна споживати
щодня. При цьому, лікарі-дієтологи стверджують, що добова норма меду на дорослу
людину має не перевищувати 50 мл (приблизно 2 повні столові ложки). Таким чином, у
перерахунку на 365 днів, рівень споживання меду може складати понад 18 л (або понад 23
кг) на людину на рік. Але поки що в Україні споживачі сприймають мед більше як «ліки»,
ніж щоденний продукт харчування, а також корисний десерт, який не містить цукру,
барвників і консервантів. Досі не всі знають, як правильно споживати мед (наприклад, його
не можна розмішувати з гарячим чаєм і т.ін.). Нагадаємо, в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України повідомили, що станом на 11 січня 2017 року квоти на імпорт
українського меду європейськими країнами вичерпано на 100%. Розмір квоти 5 200 тонн.
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
Читати повністю >>>
За матеріалами eizvestia.com

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

После отмены регулирования цен на продукты, резко
подорожают овощи, хлеб, мука и макароны
14.02.2017

Отмена госрегулирования цен на продукты приведет к тому, что
украинцы будут покупать еду по европейским ценам. Об этом сообщил
директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей
Дорошенко.
«Отмена регулирование цен на продукты приведет к тому, что украинцы будут
покупать еду по европейским ценам. Ведь продукты стали дорожать как раз в период
данного ценового эксперимента и продолжают расти и дальше расти в цене достаточно
большими темпами»,- сказал А. Дорошенко. Эксперт отметил, что после
отмены
регулирования цен на продукты в Украину будет выгоднее завозить еду из Египта, Польши,
Белоруссии. «Мы приходим к тому, что скоро все продукты придется покупать по
европейской цене. В частности мясо и курятина у нас уже практически достигли
европейских цен. А гречка уже превышает европейскую цену. Поэтому некоторые
продукты нам будет выгоднее ее завозить из ЕС»,-уточнил А. Дорошенко. Также эксперт
отмечает, что после отмены госрегулирования цен на продукты, первыми подорожают
овощи, хлеб, мука и макароны. «Данные группы товаров у нас пока дешевле, чем в ЕС. Но
после окончательной отмены госрегулирования цен на продукты, овощи, хлеб, мука и
макароны подорожают в несколько раз»,- резюмировал А. Дорошенко. Напомним, МЭРТ в
ближайшее время порекомендует правительству признать успешными результаты
пилотного проекта по отмене государственного регулирования цен на продукты питания,
который действовал в Украине с 1 октября 2016 до 1 января 2017 года, и ввести его на
постоянной основе.Таким образом, 20-летняя практика сдерживания цен за счет
ограничения торговых наценок на социальные товары может быть отменена.
Читать полностью >>>
© Екатерина Красовская
По материалам golos.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Nestlе експортує понад 30% «Мівіни»
виробленої в Україні
14.02.2014

Компанія Nestlе експортує близько 15% продукції, виробленої в
Україні. Найбільше на зовнішні ринки поставляється «Мівіна» - понад 30%.
Про це розповів генеральний директор Nestlе в Україні Ансгар Борнеманн.
«Ми працюємо за декількома проектами, які спрямовані на збільшення експортних
поставок. Наприклад, це інвестиції в виробництво продукції "Мівіна" на нашому
підприємстві в Харкові. В результаті девальвації гривні ми можемо запропонувати для
європейського ринку якісний продукт за невисокою ціною. На даний момент близько 3035% виробленого обсягу вермішелі швидкого приготування йде на експорт. Я особливого
пишаюся, коли в Німеччині заходжу в супермаркет і бачу там наш продукт, вироблений в
Україні», - розповів Борнеманн. Крім того, за його словами, наразі компанія обговорює з
європейськими колегами перспективи експорту українського кетчупу. «Питання в тому, що
український кетчуп традиційно пакується в гнучку упаковку "дойпак", до якої споживачі
європейських ринків не звикли. У них використовується або не пластик, що не згинається,
або скло. Ми думаємо над тим, щоб налагодити виробництво в Україні якомога ширшого
асортименту продукції і для європейського ринку», - додав Борнеманн. «У нас йде постійна
дискусія з колегами з європейських ринків, адже у нас дуже конкурентна ціна та висока
якість. Але ми повинні побачити, як споживачі Іспанії, Німеччини, Угорщини братимуть ту
упаковку кетчупу і майонезу, яка у нас є зараз», - підсумував він.
Nestle належать 448 фабрик у більш ніж 83 країнах. Портфель компанії включає бренди Nestle,
Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi та інші. Nestlе почала діяльність в Україні у 1994 році з відкриття
представництва. На українському ринку просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts,
Friskies, KitKat та ін. У 1998 р. Nestlé SA придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська
кондитерська фабрика "Світоч"». У травні 2003 р. у Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці
2003 р. Nestlé SA придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 р. Nestlé
SA стала власником ТОВ «Техноком» - виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Читати повністю >>>
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 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабмін дозволив ДСБУ "Аграрний фонд" реалізувати цукор
із державного інтервенційного фонду

ГП "Артемсоль" в 2017 г. направит на модернизацию
производства 199,6 млн грн
16.02.2017

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило
финансовый план ГП "Артемсоль", который предусматривает выделение
199,6 млн грн на модернизацию производства.
Средства будут направлены на техническое перевооружение и реконструкцию
цехов, участков, внедрение передовой техники и технологий, модернизацию
горнотехнического и технологического оборудования. "Значительный объем средств,
который мы направим на замену устаревшего и приобретение нового современного
оборудования, позволит нам в первую очередь создать безопасные условия труда, а также
повысить энергоэффективность предприятия. Кроме того, мы продолжаем работать над
улучшением качества выпускаемой продукции и увеличением ее ассортимента", цитируется в сообщении руководитель ГП "Артемсоль" Владимир Доля. В 2017 году
госпредприятие
планирует
запустить
линию
по
производству
фасованной
фотосепарированной соли. Кроме того, "Артемсоль" планирует инвестировать в создание
проекта и приобретение оборудования для комплекса по производству пищевой вакуумвыварочной соли и внедрение оборудования по таблетированию соли. Выпуск этих видов
продукции намечен на 2018 год.
ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на
территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в
Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции
компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

08.02.2017

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо продажу цукру із
запасів державного інтервенційного фонду під час засідання в середу (8
лютого). Про це повідомляє sugarua.com
"Пропонується проект постанови Кабміну щодо продажу цукру з державного
інтервенційного фонду, розробленої з метою реалізації цукру-піску з державного
інтервенційного фонду, не пов'язаного з державним ціновим регулюванням. Закликаємо
Аграрний фонд у контексті цієї постанови активізувати свою діяльність відповідно до
вимог чинного законодавства", - сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас
Кутовий на засіданні. Раніше проект постанови було погоджено з Міністерством юстиції,
Міністерством фінансів і Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Як
повідомлялося, наприкінці 2016 року Т.Кутовий порушив питання щодо реалізації цукрупіску в обсязі 67,4 тис. тонн із запасів Аграрного фонду. За підрахунками Мінагропроду, це
дасть змогу державі уникнути збитків на 700 млн грн, оскільки термін зберігання цукру
закінчується 15 квітня 2017 року. Але під час засідання уряду Мін’юст заблокував проект
постанови про інтервенції цукру з Аграрного фонду. У Мін’юсту були зауваження щодо
відповідності цієї постанови ст. 9 закону "Про державну підтримку сільського господарства
України". НАБУ і Генпрокуратура досі продовжують пошуки 30 тис. тонн цукру,
викраденого зі складів Аграрного фонду в Черкаській області наприкінці 2015 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами sugarua.com
В Ассоциации «Укрцукор» назвали самые
крупные производители сахара
14.02.2017

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українське борошно та крупи будуть презентовані
на виставці Gulfood у Дубаї
13.02.2017

Спілка «Борошномели України» представить борошно та крупи,
вироблені в Україні, на 22-й виставці Gulfood 2017 у м. Дубай (Об'єднані
Арабські Емірати). Про це йде мова у прес-релізі асоціації.
Виставка Gulfood розпочнеться 26 лютого і завершиться 2 березня у Dubai World
Trade Centre. Участь у заході візьмуть представники компаній-виробників харчових
продуктів з понад 120 країн світу. За попередніми розрахунками на виставку прийде більше
95 000 відвідувачів (40% – відвідувачі з ОАЕ, та 60% – з інших країн). Відзначимо, Cпілка
«Борошномели України» створена для підтримки українських виробників борошна, круп, та
інших продуктів переробки зернових. Головною метою об'єднання є захист інтересів
представників зернопереробної галузі всередині держави та кординації експортної
політики для розширення ринків збуту готової продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Спілки «Борошномели України»
 РИНОК КРУП

Чистий прибуток Cereal Planet
скоротився до €164 тис.
15.02.2017

Компанія Cereal Planet за 2016 рік отримала €164 тис. чистого
прибутку, в той час як за 2015 рік цей показник становив €426 тис. Про
це йдеться у звіті підприємства.
Крім того,виручка компанії за 2016 рік склала €20,7 млн (за 2015 ― €22,55 млн).
Обсяг валового прибутку Cereal Planet також скоротився ― з €3,2 млн у 2015 до €2,5 млн у
2016. Значно зменшились й інші доходи компанії ― з €4,7 млн у 2015 €до 1,4 у 2016. Cereal
Planet представлена в Україні групою компаній Cereal Ukraine, що об'єднує торгові марки
«Олімп», «Кашка-вкусняшка», «Гостівська» і «Вершина якості». Група компаній Cereal
Ukraine працює з 1998 року і займає до 10% українського ринку круп. Основні види
діяльності Cereal Ukraine: виробництво круп; переробка і фасування круп; оптова торгівля
бакалійними товарами; дистрибуція в Східному регіоні України. Вироблена продукція
представлена в більшості оптових і роздрібних мереж України. Cereal Ukraine експортує
крупи в більш ніж 50 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 РИНОК БОРОШНА

Украина наращивает поставки
муки в Африку
15.02.2017

В декабре 2016 года украинские экспортеры поставили на внешние
рынки 42,5 тыс. тонн муки, что на 43,5% больше, чем было в декабре 2015 и
является рекордом для месячных отгрузок муки из Украины в целом.
По итогам первой половины 2016/17 сезона Украина экспортировала на 9,6%
больше муки, чем за аналогичный период 2015/16 МГ (197,6 тыс. тонн по сравнению с
180,3 тыс. тонн в июле-декабре 2015/16 МГ). Крупнейшими рынками сбыта украинской
муки остаются Китай и Южная Корея, с общей долей среди импортеров в 35%. Главной
особенностью текущего сезона стало наращивание поставок муки из Украины в
африканские страны. В частности, Ангола уже заняла третье место в структуре экспорта
украинской муки после Южной Кореи. В отчетный период в Анголу было поставлено около
20 тыс. тонн муки из Украины (10%). Кроме того, Сомали импортировал более 13,5 тыс.
тонн украинской муки по сравнению с 1,9 тыс. тонн за весь прошлый сезон. К растущим
рынкам сбыта этого континента в текущем сезоне стоит также добавить такие страны как
Бенин, Гана, Джибути, Египет, Мадагаскар, Того. В первой половине 2016/17 сезона в
страны Африки было экспортировано около 41 тыс. тонн муки из Украины (21% всех
экспортных поставок в отчетный период).
Читати повністю >>>
За матеріалами agroconf.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Украинские производители сахара в 2016/2017 маркетинговом году
нарастили производство почти на 40%. Об этом сообщает Ассоциация
Укрцукор, передает портал biz.liga.net
Рост произошел за счет увеличения количества работающих заводов (42 против
прошлогодних 36) и увеличения посевных площадей под сахарной свеклой на 19%.
Лидером по производству сахара в 2016/2017 МГ стал Радеховский сахарный завод,
который за четыре месяца производства наварил 140,5 тыс. т сахара из 908,7 тыс. т
сахарной свеклы. Второе место занял Крыжопольский сахарный завод с показателем 135,9
тыс. т сахара, тройку лидеров замкнул Гайсинский сахарный завод, изготовивший 117 тыс.
т сахара. Всего, с начала производственного сезона (20 августа 2016 г. - 11 января 2017 г.) в
Украине изготовлено 2 млн т сахара из 13,66 т сахарной свеклы. "Мировой рынок и в
дальнейшем будет дефицитным, в текущем маркетинговом году этот дефицит может
достичь 9 млн т. Несомненно, это стимулирует украинских производителей наращивать
производственные мощности и экспортные поставки. [...] Уже сейчас мы имеем
подтвержденную информацию об увеличении посевов сахарной свеклы от крупных
производителей. На следующий год можем спрогнозировать плюс 3-4 завода к уже
работающим", - рассказала Руслана Бутыло, руководитель аналитического отдела
ассоциации сахаропроизводителей Укрцукор. Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет
министров Украины повысил минимальные цены на сахар на 40,7% - до 9078,87 грн/т на
2016-2017 маркетинговый год.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам biz.liga.net
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Винницкий МЖК наращивает объемы
переработки масличных
15.02.2017

На Винницком масложировом комбинате компании ViOil установлена
модернизированная линия по переработке соевых бобов мощностью 220
тонн сырья в сутки.
Сейчас производственная мощность двух заводов в Виннице составляет 1650 тонн
сои в сутки. Установленное на маслоэкстракционных заводах оборудование позволяет
работать с тремя видами масличных культур: подсолнечником, рапсом и соей. Такая
диверсификация производства поможет ViOil решить вопрос равномерной загрузки
мощности в течение всего года и, по словам руководства, делает предприятие уникальным.
По сообщению руководства предприятия, в декабре прошлого года ViOil переработала
рекордное количество семян подсолнечника — около 80 тыс. тонн. Таких результатов
удалось достичь благодаря модернизации Винницкого МЖК. В результате его мощности
выросли до 2 900 тонн семян подсолнечника в сутки, а завод стал крупнейшим
предприятием в Европе по объемам переработки на одной площадке. Продукты
переработки подсолнечника активно экспортируется более чем в 50 стран мира,
основными потребителями соевого шрота являются европейские страны. Кроме того, в
конце прошлого года предприятие сообщало об изготовлении пробной партии льняного
масла, о чем ранее сообщал УкрАгроКонсалт.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Экспортер масла пытался незаконно
возместить НДС на 86,5 млн грн.

15.02.2017

ГФС Украины разоблачила предприятие по производству масла и
животных жиров в Киеве, которое заявило к бюджетному возмещению почти
86,5 млн грн незаконного налога на добавленную стоимость (НДС).
"В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 УК Украины
сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве установлены должностные лица
предприятия, которое занимается производством масла и животных жиров, которые по
декларации за октябрь 2014 заявили к возмещению указанную сумму НДС", - сообщил
первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на своей странице в соцсети Facebook. Как
показала проверка ГФС, указанное предприятие в течение 2014 года имело финансово хозяйственные взаимоотношения с предприятиями, имеющими признаки сомнительности,
а все проведенные с ними операции носят бестоварный характер. В связи с этим компания
не имеет права на получение бюджетного возмещения. "По результатам проверки
составлен акт об уменьшении бюджетного возмещения НДС за октябрь 2014 году на всю
заявленную сумму (почти 86,5 млн грн). "Продолжаются следственные действия", сообщил С.Билан.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Держрезерв під Новий рік злив 63 млн
за коштовну олію

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.02.2017

Державне агентство резерву України 31 січня за результатами тендеру
уклало чотири угоди про поставку соняшникової олії на загальну суму 62,67
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ТОВ «Дніпрозбут» поставить 1 тис т олії за 31,85 млн грн., а ТОВ
«Фінінтертехнологія» – такий самий обсяг за 31,82 млн грн. Кілограм олії коштує в
середньому 31,84 грн., що в перерахунку на літри (1 л = 0,930 кг) становить близько 34,23
грн. За даними моніторингу роздрібних цін на харчові продукти на продовольчих ринках та
базарах МінАПК від 24 січня, олія коштує 28,64 грн./л. Це на 16% дешевше від гуртової ціни
нинішнього тендеру. Переможці змагалися лише між собою. «Дніпрозбут» належить Марині
Ставській, відомій як співзасновниця севастопольського ТОВ «ВКП «Броксервіс». Це
підприємство регулярно вигравало тендери Держрезерву і Аграрного фонду, де його
конкурентами виступали фірми партнерів Ставської. Київською «Фінінтертехнологією»
володіє донеччанин Гліб Гринько, директором є Сергій Карасенко. Гринько керував ТОВ
«Ясинуватський Укрпромінвест» і ТОВ «Донінвест Плюс» донеччанки Ганни Асланової –
співзасновниці ТОВ «Сінтезпродсервіс», яке пов’язували з екс-міністром регіонального
розвитку Анатолієм Близнюком. Остання фірма фігурує у кримінальному провадженні як
одне з підприємств, які високопосадовці Державної пенітенціарної служби України
використовували у своїй схемі для привласнення бюджетних коштів на тендерах. За однією
адресою з Ганною Аслановою раніше була прописана Галина Асланова – співвласниця
компанії «Лазурит-Центр» разом із фірмою директорів сина Близнюка. Гринько керує ТОВ
«Вишневий гранітний кар’єр» тих же директорів. За даними «Інформаційного спротиву»,
Ганна Асланова керує справами ТОВ «Лекка», одного із минулорічних найбільших
годувальників тюремників. У грудні «Фінінтертехнологія» виграла єдиний тендер
Департаменту забезпечення діяльності Державної пенітенціарної служби України на
поставку квашеної капусти на 19,50 млн грн. Із нею змагалися згадана «Лекка» і ТОВ
«Тесткабель». Державне агентство резерву очолює Вадим Мосійчук. До призначення він
очолював компанії з управління активами «СЕБ Ессет Менеджмент Україна» шведської
групи SEB, «Райффайзен Аваль» та «Кінто», а також працював у Міністерстві економіки.
Його першим заступником із 11 січня є Євген Барах – колишній виконуючий обов’язки
голови Державного агентства автомобільних доріг, племінник головного військового
прокурора України Анатолія Матіоса. До приходу в «Укравтодор» він працював зокрема у
ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» – одній з фірм групи «ICU». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Экспорт подсолнечного масла
вырос почти на ¼
16.02.2017

Производство основных видов масличных культур в первичнооприходованном весе по итогам 2016 года составило 19,025 млн т, в том
числе, подсолнечника собрано 13,6 млн т, сои - 4,279 млн т, рапса - 1,1 млн т.
Рост урожая, главным образом, обеспечило рекордное производство подсолнечника,
которое на 22% превысило показатель предыдущего года, сообщает ассоциация
«Укролияпром». При этом высокий урожай обусловил увеличение производства
подсолнечного масла и его экспорта в 2016 г. По сравнению с 2015 г. эти показатели
выросли на 18,7% и 23% соответственно. Положительным является наращивание
производства в 2016 г. масла подсолнечного рафинированного (+5%), которое показало
рост после некоторого перерыва, отмечают в ассоциации. Вместе с тем, в «Укролияпроме»
обеспокоены сокращением производства соевого и, особенно, рапсового масла (на 36%),
что объясняется массовым экспортом семян рапса и сои. Отметим, как свидетельствуют
данные ГФС, Украина по итогам января 2017 г. экспортировала 465,1 тыс. т подсолнечного
масла на $354,71 млн. Напомним, что украинский экспорт подсолнечного масла в 2016 г. по
сравнению с 2015 г. достиг рекордной отметки в 4,8 млн т (+23%). Украина в 2016 г.
экспортировала масложировой продукции на $4,8 млрд против $4,2 млрд в 2015 г. (+14%)
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

В 2016 году "Бисквит-Шоколад" выпустила
60,3 тыс. т продукции
14.02.2017

Предприятия корпорации "Бисквит-Шоколад" по итогам 2016
года выпустили 60,3 тыс. т продукции, что на 0,5% больше по сравнению
с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В 2016 году предприятия корпорации выпустили 60,3 тыс. тонн продукции на
общую сумму 1,84 млрд гривен", - говорится в сообщении. Отмечается, что 36% всего
объема изготовленной продукции отправлено на экспорт. Кроме того, сообщается, что в
ближайшее время "Бисквит-Шоколад" надеется открыть новые рынки сбыта продукции.
"Есть уверенность, что переговоры с рядом компаний из тех стран, куда мы еще не
экспортируем, завершаться успехом. Эта уверенность основана на соответствии
ассортимента, технологических процессов и качества кондитерских изделий ТМ "БисквитШоколад" европейским стандартам", - говорит резидент корпорации Алла Коваленко.
Отметим, корпорация "Бисквит-Шоколад" - один из крупнейших в Украине производителей
кондитерской продукции. Компания объединяет две фабрики - ПАО "Харьковская
бисквитная фабрика" и ПАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка".
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua

Читайте также: Корпорация "Бисквит-Шоколад" в
семнадцатый раз участвовала в главной
кондитерской выставке мира >>>
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Roshen завершит строительство бисквитного цеха
в Борисполе до конца года
15.02.2017

Строительство бисквитного цеха кондитерской корпорации
Roshen возле Борисполя (Киевская обл.) может быть завершено до конца
2017 года, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
президент Roshen Вячеслав Москалевский.
"Строительство, я думаю, закончится в конце этого года. Потом мы запустим одну
пробную линию", - сказал он. Стоимость строительства бисквитного производства в
Киевской области оценивается в 1,5 млрд грн. "Цех строится по другому принципу, чем
строилась фабрика в Киеве. Он будет одноэтажным, а Киевская фабрика - это многоэтажная
конструкция. Сейчас в мире никто печенье не печет на трех этажах", - пояснил
руководитель компании. Киевская кондфабрика будет производить только торты. По
мнению В.Москалевского, со временем ее здание может превратиться, например, в музей
или офис. В целом за 2016 год Roshen сохранил продажи в Украине на уровне 2015 года 220 тыс. тонн продукции. "Мы продаем 65% своей продукции в Украине, 35% идет на
экспорт. Доля продаж в ЕС составляет 5% общего объема. В РФ не экспортируем ничего с
2013 года … До 2013 года доля экспорта в Россию от общего экспорта составляла 58%", отметил руководитель Roshen. Сейчас компания продолжает искать новые рынки сбыта
своей продукции после закрытия рынка РФ. "Наши поставки в страны СНГ сократились, но
достижением этого года стало то, что мы это падение компенсировали ростом в ЕС, странах
Ближнего Востока, плюс чуть-чуть нарастили продажи в Украине. И, в результате, мы
вышли в ноль", - сообщил В.Москалевский. Он уточнил, что доставка украинских
кондитерских изделий в страны СНГ и Средней Азии в обход России отразилась на их
стоимости. Также на стоимости товаров сказываются высокие тарифы компании "Укрфери"
на паромные перевозки.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий,
включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая область), Кременчугскую (Полтавская область) и две
Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский
племзавод (оба — Винницкая область), а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую
кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Мажоритарным владельцем
корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В январе 2016 года был подписан договор,
по которому он передал свою 85%-ю долю в корпорации в независимый "слепой" траст (blind trust)
компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на
переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому
принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", а еще четырем менеджерам — по 0,5%.

Читать полностью >>>

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Читать полностью интервью
президента Roshen >>>

По материалам trademaster.ua
Компанія «Ковельські ковбаси» не хоче платити
за ароматизатори і добавки

Станет ли крекер снеком
в Украине?

15.02.2017

Столична фірма, яка торгує функціональними добавками та
ароматизаторами, вимагає від приватного акціонерного товариства
«Ковельські ковбаси» 57 тисяч 183 гривні за переданий товар.
Договір на поставки продукції для виготовлення ковбас було укладено ще у березні
2012 року, а заборгованість виникла протягом 2014 року. Продавець й досі не може
«вибити» з ковельського підприємства гроші, тож змушений був звернутися до
господарського суду Волинської області з позовною заявою. В судове засідання
представники сторін не з’явились, хоча належним чином були повідомлені про час та місце
розгляду справи. Дослідивши матеріали, суд задовольнив позов повністю. Боржник також
має сплатити майже півтори тисячі гривень судового збору. Судом видано наказ про
примусове виконання даного рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kowel.rayon.in.ua

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производство молока в январе на
уровне прошлого года
16.02.2017

Госстат Украины посчитал количество молока, произведённого в
январе. Оъёмы производства населенческого сырья сокращаются,
крупнотоварные фермы – наоборот, показывают рост.
Согласно официальным данным, общее производство сырого молока в первом
месяце 2017 года составило 577,0 тыс. тонн, что на 0,2% ниже января прошлого года.
Позитивная динамика, свойственная категории сельхозпредприятий в конце 2016 года,
сохранилась – в январе на крупнотоварных фермах произведено на 4,2% больше молока,
чем в аналогичном периоде прошлого года (214,5 тыс. тонн). Хозяйства населения
продолжают демонстрировать спад – -2,6% к январю 2017 года (362,5 тыс. тонн). На первое
февраля в Украине во всех категориях хозяйств насчитывалось 2 112,2 тыс. коров, что на
2,8% меньше, чем в прошлом году.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

29

15.02.2017

Компания «Ярыч» предлагает признать крекеры снеком.
Доказательством того, что крекеры полностью соответствуют параметрам
снековой группы, стала новая линейка в формате touch and go.
«Крекеры давно уже нужно перевести из категории кондитерских изделий в
категорию снеки. У этого продукта появилось столько разных вкусов, что относить его к
группе сладостей не совсем корректно, - уверена маркетинг-директор КФ «Ярыч» Оксана
Казанчук, - за рубежом крекеры продаются именно в снековых отделах маркетов, и это
правильно, ведь по способу потребления этот продукт – самый настоящий снек, которые
чаще всего едят, когда делают паузу на перекус». Крекеры – здоровая альтернатива
классическим снекам – сухарикам и чипсам. Технология производства этого продукта не
предусматривает процесса жарки в масло-ароматической смеси. Сначала они выпекаются в
печи, а после, уже готовыми, смазываются маслом. В результате жир не нагревается до
вредных температур, получается вкусный и здоровый снек, - утверждают в пресс-службе
"Ярыча". В подтверждение того, что крекер – снековая, а не кондитерская позиция,
компания запустила новую линейку The Crackers в новом формате touch and go. В феврале
на полках украинских супермаркетов уже появились «The Crackers з базиліком та
часником» и «The Crackers класичний» в новых упаковках с фасовкой по 80 г. Это
оптимальный вес упаковки, чтобы потребитель, который захотел перекусить по дороге,
мог купить крекеры, съесть их и не думать о том, куда положить остаток еды. Упаковка для
The Crackers разработана совместно с дизайн-студией GRAM Branding. Дизайнеры
предложили использовать яркую цветовую гамму и модные шрифты, сделав акцент на
основном потребителе снеков – молодёжи в возрасте 12-25 лет.
ООО «КФ «Ярыч» - украинский производитель затяжного печенья Мария и крекеров (TM
Yarych), тортов (TM Rozalini), а также популярного в Европе печенья Petit Beurre. Производственные
мощности КФ «Ярыч» расположены в с. Старый Ярычев (Львовская область); кондитерские изделия
фабрики есть на полках крупнейших торговых сетей Украины. Соответствие международным
стандартам качества IFS Food позволило продукции компании выйти и на глобальный рынок - сегодня
она представлена в странах ближнего зарубежья, Евросоюза, США и Африки. В ближайшие 2 года КФ
«Ярыч» планирует увеличить долю экспорта в обороте до 20%.

Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Snickers Surprise: Як Україну ледь
не нагодували пластиком
16.02.2017

Чому офіс корпорації світового рівня та Держспоживслужба не
спромоглися перевірити, чи була знищена продукція, яка наражала на
небезпеку мільйони українців?
Близько року тому в Україну було завезено тони небезпечних шоколадних
батончиків корпорації Mars, в яких міг опинитися пластик. Коли більшість українських ЗМІ
писали про те, що бракована продукція відкликається з європейських країн через аварію на
одному із заводів, ніхто і припустити не міг, що в Україну вона так само потрапила. Так само
мільйони українців не дізналися, що частина продукції, яка потрапила до України, так і не
була відкликана, і кожний, хто купував продукцію світової корпорації, наражав себе на
небезпеку.
Вехельська аварія. На початку минулого року американський шоколадний гігант
Mars опинився в епіцентрі великого скандалу. В батончиках корпорації виявили пластмасу.
Все почалося з того, що до керівництва компанії Mars у Німеччині надійшла скарга від
споживача, який знайшов в одному з шоколадних батончиків шматок червоного пластику.
Фахівці компанії відстежили шлях бракованого батончика і з'ясували, що батончик із
нетиповим складом був виготовлений на заводі в голландському місті Вехель. За
результатам експертизи встановили, що на заводі напередодні сталась аварія і шматочки
захисного чохла, який використовується на виробництві, потрапили до готової продукції.
Більше ніяких подробиць в публічній площині не прозвучало. "Ми не можемо бути впевнені,
що цей шматок пластика не присутній в іншому продукті з тієї ж виробничої лінії", - заявив
тоді представник голландського підрозділу компанії. Після цього керівництво Mars
терміново відкликало всі партії нідерландських батончиків Mars, Snickers, Milky Way Minis,
Milky Way Miniatures, а також деякі види наборів цукерок Celebrations, які уже потрапили на
полиці магазинів в Європі. Координатор з корпоративних зв'язків Mars Елін Бійвельд
зазначив, що товар був відкликаний у 55 країнах.
Сюрпрайз для харків'ян. У розпорядження ЕП потрапив лист "Марс Україна" до
харківської компанії "Юпітер Еко", яка займається утилізацією. Це лист претензійного
характеру, в якому перша компанія звинувачує другу у неналежному виконанні послуг
щодо утилізації шоколадних батончиків. Так, в документі зазначається, що сторони уклали
договір про надання послуг знищення продукції. Відповідно до умов договору, "Юпітер Еко"
повинен був знищити браковані батончики до 13 травня. Також із листа випливає, що
харківська компанія отримала 21,084 тони продукції для знищення. Утім, як стало відомо
пізніше, частина продукції (можливо вся продукція, точно невідомо), так і не була
утилізована. В листі повідомляється, що на початку червня браковані батончики, які
підлягали знищенню, представники "Марсу" виявили в роздрібних мережах Харкова.
Продукція була упакована в короби, обмотані стрічкою білого кольору з надписом "Raben"
червоним кольором. Саме так маркувалась продукція, яка була передана харківській
компанії на утилізацію. В листі також зазначається, що "Марс Україна" була вимушена
повторно відізвати з харківських торгових мереж близько 1,5 тони батончиків на суму 191
тис. грн. Куди потрапила інша неутилізована харківською компанією продукція, яким був її
обсяг, чи була якась частина все-таки знищена, відповідей на це питання немає. Так само не
прозвучало ніяких публічних заяв з боку компанії про триваючу загрозу здоров'ю
українського споживача. "У ТОВ "Марс Україна" виникли обґрунтовані підозри, що ТОВ
"Юпітер Еко" не виконало належним чином своїх договірних зобов'язань щодо знищення
проблемної продукції. Наразі розпочався судовий процес з цього питання, в ході якого
будуть з'ясовані обставини і встановлена істина", — заявили ЕП в "Марс Україна". За
даними Єдиного реєстру судових рішень, між компаніями дійсно зараз триває судова
суперечка. "Марс Україна" вимагає від харківської компанії компенсації 191 тис. грн. Саме
таку суму компанія заплатила за повторний викуп батончиків із харківських мереж.
Читати повністю >>>
© Яніна Корнієнко
За матеріалами epravda.com.ua
 ІНШЕ
 РИНОК СНЕКІВ

Нардеп Рыбалка сообщает об обысках
в офисе корпорации S.Group
17.02.2017

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка заявил о
давлении на него со стороны Генпрокуратуры и СБУ.
"Сегодня представители Генпрокуратуры и СБУ ворвались в офис
Днепропетровского областного отделения Радикальной партии Олега Ляшко и в
центральный офис корпорации S.Group, которая принадлежит моей семье. Проводят
обыски дома у сотрудницы корпорации Галины Елисеевой, у которой два маленьких
грудных ребенка. Проводятся обыски у моего штатного помощника, как народного
депутата, Карины Бабий", - заявил Сергей Рыбалка. Он сообщил, что корпорация S.Group
является украинским производителем, и она старательно платит налоги и создает рабочие
места в такое сложное для всей страны время, пишет РБК Украина. По словам главы
финансового комитета, у него сегодня было запланировано ряд мероприятий в Днепре, в
частности проведение личного приема граждан, совещание с депутатами
Днепропетровского областного совета от Радикальной партии, а также с партийным
активом. Все эти мероприятия уже сорваны. "Это четвертый обыск за последние три года.
Это происходит каждый год. А начались - во времена Януковича, когда вся
коррумпированная властная машина пыталась отжать бизнес моей семьи. Сегодня они
хотят сломать оппозиционного политика. Уверен, что это делается накануне очередных
важных голосований в парламенте. Ознакомившись с постановлением об обыске,
становится понятным, что эта власть действует как и предыдущая. Ничего не изменилось.
Полный беспредел и беззаконие. Как повод для давления используются старые
сфальсифицированные дела, открытые еще при режиме Януковича. Это абсурд! Они были
закрыты из-за отсутствия какого-либо состава преступления. Тогда искали-переискали и
ничего не нашли! Теперь у них стоит задача что-то снова сфабриковать", - отметил Сергей
Рыбалка. Он убежден, что то, что сегодня происходит, является политическим давлением
на него как представителя оппозиционной Радикальной парте и на всю партию за их
принципиальную позицию. "За мою критику, как председателя финансового комитета
Верховной Рады, действий Национального банка, нашу принципиальную позицию по
изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс, которые хочет сегодня протянуть
Генеральная прокуратура для того, чтобы каждого встречного можно было без суда и
следствия посадить в тюрьму ", - заявил Сергей Рыбалка.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія "Уманьпиво" робитиме для
хасидів кошерне пиво
14.02.2017

Умань є меккою паломництва іудеїв, яких приїжджає щороку близько
20-ти тисяч з-понад десяти країн для святкування юдейського Нового року
Рош-га-Шана.
В Україні декілька виробників мають право виробляти кошерні продукти, а
нещодавно цей список поповнила і компанія «Уманьпиво», яка працювала над
удосконаленням технології кошерності цілий рік. Тож кошерні напої підприємства
виготовлені з екологічно чистої сировини, не містять ніяких харчових добавок та
відповідають високим технологічним нормам. Сертифікат кошерності затвердив Головний
рабин м. Умань Яаков Жан, згідно з яким він підтверджує якість продукції компанії
«Уманьпиво» кошерний круглий рік (окрім Песах) до 17 січня 2018 року та
безперешкодний допуск до виробничих потужностей підприємства для контролю її якості.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами pro-vincia.com.ua
На Чернігівщині СБУ припинила діяльність мережі підпільних
цехів з виготовлення алкофальсифікату
15.02.2017

Мережу підпільних цехів, що спеціалізувалися на виготовленні та збуті
нелегального алкоголю, викрили на Чернігівщині співробітники СБУ спільно з
податковою міліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Виробництво фальсифікату відбувалося з недоброякісної сировини у кустарних
умовах та з порушенням санітарних норм. Контрафактну продукцію розповсюджували під
марками відомих вітчизняних та закордонних брендів по всій території області. Виробничі
«потужності» мережі давали можливість ділкам щомісяця здійснювати переробку близько
30 тисяч літрів спирту. Під час проведення обшуків правоохоронцями вилучено майже
п’ять тонн спирту, 480 ящиків фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими
марками акцизного податку, обладнання для виготовлення підакцизної продукції, тару та
пакувальний матеріал. Відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального
кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
В Україні з'явиться свій
власний віскі
16.02.2017

Українці зможуть перейти на віскі місцевого розливу. Виробникам
алкоголю хочуть дозволити випускати напої на основі солодового спирту.
Законопроект з такою пропозицією днями з'явився у Верховній Раді (№6075).
Автори документа - відомі аграрні лобісти Іван Мірошниченко, Олександр
Бакуменко, Олег Кулініч і ін. У пояснювальній записці вони зазначають, що в переліку
спиртів, які можуть використовуватися для виробництва алкогольних напоїв в нашій
країні, немає солодового спирту. А, згідно з чинним законодавством, з сировини, якої немає
у списку, не можна нічого випускати. "Таким чином обмежується право вітчизняних
виробників виробляти конкурентний продукт, зокрема, віскі", - йдеться в пояснювальній
записці. Автори пропонують виправити цю помилку і внести солодовий спирт в перелік
дозволеної сировини. У аграрного лобі є і свій інтерес: вони розраховують на збільшення
попиту на ячмінь, з якого цей спирт і робиться, що гарантує їм розширення посівних площ і
гарні ціни. За даними Інституту аграрної економіки, в минулому році в Україні було зібрано
близько 10 млн. т. ячменю, що на 17,3% більше, ніж у попередньому сезоні. Але домогтися
високого валу вдалося лише за рахунок врожайності, особливо площі під цією культурою
селяни не розширюють. Якщо законопроект приймуть, свою частку прибутку отримають і
селяни, які вирощують жито, овес, кукурудзу, пшеницю (їх також додають в спирт для
віскі). Варто відзначити, що поки в Україні розливають тільки підроблений віскі. Скажімо,
перед Новим роком в селищі Коцюбинському біля Києва правоохоронці накрили два
підпільних цехи, в яких успішно випускалися "елітні" марки алкоголю, в тому числі, віскі
(найчастіше підробляють Jack Daniels). Тим часом, цей ринок є цікавим і для чесних
виробників, адже число шанувальників напою в Україні з року в рік зростає. Поки на цій
тенденції заробляють імпортери - за останні п'ять років поставки віскі в Україну зросли
вшестеро (щорічно ввозиться товару приблизно на $ 80 млн).
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Закарпатті СБУ попередила контрабанду
великої партії цигарок до Європи
15.02.2017

Вантажівку із прихованими у рефрижераторі контрабандними
цигарками затримали на митному посту «Тиса» співробітники Служби безпеки
України спільно з прикордонниками.
Відповідно до супровідних документів водій авто віз до ЄС дерев’яні піддони.
Насправді у спеціально обладнаних схованках напівпричепа-рефрижератора правоохоронці
виявили 2100 блоків тютюнових виробів відомих брендів із акцизними марками. Розпочато
кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України. Тривають
невідкладні оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Чоловік спробував перевантажити майже 3,3 тисячі пачок
сигарети в автівку, яка вже пройшла контроль
17.02.2017

Майже 3,3 тис. пачок контрабандних сигарет виявили прикордонники
Мостиського загону спільно з представниками ДФС та попередили спробу їх
перевантаження в іншу автівку для подальшого переміщення через кордон.
За оперативною інформацією про можливу спробу переміщення сигарет,
співробітники Держприкордонслужби направили на поглиблений огляд мікроавтобус
«Фіат», який прямував в Польщу через пункт пропуску «Шегині». За кермом автівки
знаходився 42-річний житель Львівщини. У ході огляду транспортного засобу чоловік
спробував непомітно перевантажити в інший автомобіль марки «Рено», що вже пройшов
контроль сумки з понад 3 тисячами пачок сигарет. Відносно двох водіїв були складені
протоколи про порушення режиму в пункті пропуску. Конфіскат передали представникам
фіскальної служби. За минулу добу прикордонники ще в п’ятьох випадках вилучали в
пунктах пропуску приховані тютюнові вироби. Близько 600 пачок сигарет прикордонники
та представники митниці виявили в пункті пропуску «Ягодин». …
Читати повністю >>>
За матеріалами dpsu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Текстильщики и обувщики заняли 8 место
в рейтинге украинского экспорта
15.02.2017

На волині керівництво лісгоспу дозволили
незаконні порубки лісу у заповіднику
14.02.2017

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Волинській
області встановили факт незаконних порубок, а також причетність до цього
посадовців лісгоспу. Сума збитків понад мільйон гривень.
В супереч нормам закону посадовці лісового господарства видали лісорубні квитки
на проведення суцільних санітарних рубок. На їх підставі було проведено "санітарні
процедури" на 75-ти ділянках національного природного парку. За попередніми даними
сума збитків становить понад один мільйон гривень. За матеріалами управління захисту
економіки у Волинській області прокуратурою області відкрито кримінальне провадження
за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.246 (Незаконна порубка лісу)
та ч.1 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу). Правоохоронці вживають заходів щодо відшкодування завданих
збитків та притягнення винних до відповідальності.
Читати повністю >>>
За матеріалами npu.gov.ua

Украинские производители одежды, обуви и аксессуаров активно
осваивают зарубежные рынки. Об этом свидетельствуют данные Госстата,
передает портал uamarket.info
В то время как украинский экспорт продолжает падать (-4,6% по итогам 2016-го),
зарубежные поставки тканей, нитей, кожи, меха, одежды, обуви, шляпок и шапок, а также
зонтов начали расти. Интенсивней всего за границу везли обувь – на 8,6% больше, чем в
2015-м. Экспорт текстиля вырос на 6,8%, а кожи и меха – на 6,3%. Благодаря этому одежда и
аксессуары приобрели больший вес в общей структуре экспорта – если в 2010 году на них
приходилось только 2% заграничных поставок, то в 2016-м доля выросла до 2,7%. А так как
доходы от зарубежных продаж экспортеры получают в валюте, производители одежды и
обуви становятся более значимыми для финансовой стабильности страны. Отметим, в
январе 2017 года цены производителей текстильной продукции выросли на 0,7% по
сравнению с декабрем. Январьское подорожание стало самым большим с февраля 2016
года, когда цены в текстильной промышленности выросли на 1,9% за месяц.
Ситуация с экспортом тканей, кожи, одежды и аксессуаров, итоги 2016 г. >>>
По материалам uamarket.info
Працівники управління захисту економіки викрили схему
незаконного імпорту на 4 млн грн.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.02.2017

ЧШК шукає шляхи виходу
на євроринки
14.02.2017

Черкаський шовковий комбінат шукає шляхи виходу на
Європейський ринок. Підприємство випускає готові тканини з хімічних
волокон і ниток, змішаних, штучних і натуральних волокон.
На комбінаті постійно працюють над удосконаленням виробництва. За останні
десять років у нього вкладено 15, 4 млн. доларів США. Як розповіла виданню «ІнфоМІСТ»
директор підприємства Ніла Міцик, на сьогодні, аби експортувати тканини до ЄС, варто
модернізувати виробництво, а це несе за собою серйозні фінансові затрати. Щоби
відповідати високим стандартам Союзу та отримати сертифікацію, на сьогодні процес
удосконалення триває. Зараз продукцію експортують до країн колишнього Радянського
Союзу – Молдови, Киргизтану, є зразки тканин і у члена Євросоюзу – Польщі.
Читати повністю >>>
За матеріалами dr.ck.ua

Велика партія товару ввозилась на митну територію України
частинами, а потім вже за підробленими документами доставлялась до
замовника. Про це повідомляє Нацполіція.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ
Нацполіції викрили злочинну схему, за якою імпортери уникали сплати обов'язкових
митних платежів. Вони використовували систему так званих "піджаків". Це коли, велику
партію товару ділять на декілька маленьких частин та завозять на територію України. В
подальшому завантажують до одного автомобіля та за підробленими документами
транспортують до замовника. За аналогічною схемою був завезений одяг іноземного
виробництва на суму понад 4 мільйони гривень. Відповідно до товарно-транспортної
накладної автомобіль опломбований, проте це було зроблено тільки на папері. Товар по
документах належав місцевому підприємцю. За його словами він накопичував його
протягом кількох років, а тепер вирішив продати. Мукачівським районним відділенням
поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу.
Читати повністю >>>
За матеріалами npu.gov.ua
ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Митниками припинено спробу незаконного переміщення тканини
у великих обсягах на суму близько 7 млн. грн.
14.02.2017

Почастішали випадки виявлення під час контрольних заходів
оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС спроб незаконного
переміщення в транзитних вантажах тканини, зокрема, тюлі, у великих
обсягах.
Переміщення через митну територію України зазначеної групи товарів взято на
окремий контроль, а саме під час проведення митного контролю таких вантажів
вивчаються маршрути руху, доцільність проведення зовнішньоекономічної операції,
товаросупровідні документи, проводиться митний огляд тощо. Так, нещодавно в зону
митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці з території
Румунії в’їхав вантажний автомобіль з причепом під керуванням громадянина України.
Вантаж прямував з Туреччини на адресу польського покупця. Згідно з поданими
товаросупровідними документами, у вантажівці знаходився товар «гардини фіранки,
штори, полотна трикотажні, готові текстильні вироби, тканина синтетична та ін.», заявлена
вартість вантажу становила 2,3 млн. грн. Проте під час проведення спільного митного
огляду вантажу оперативною групою Міжрегіональної митниці у взаємодії з працівниками
Чернівецької митниці було встановлено невідповідність заявленої у документах та
фактичної кількості, вартості й найменування товару. Крім того, на деяких пакувальних
місцях наявні надписи: «Odesa»,«Zolotonosha», що свідчить про те, що вантаж мав бути
вивантажений на території України. Також митниками виявлено незаявлений в
товаросупровідних документах та незадекларований у встановленому порядку товар
«тюль» в кількості понад 40 тисяч погонних метрів вагою майже 9 тисяч кг. Товар вилучено
на склад Чернівецької митниці. Попередня загальна вартість вилучених предметів
правопорушення складає близько 7 млн. грн. За даним фактом у відношенні перевізника
складено протокол про порушення митних правил за ознакамич.1 ст. 483 Митного кодексу
України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон
України з приховуванням від митного контролю), санкції якої передбачають накладення
штрафу на винну особу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією
предметів правопорушення.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДФС
Митниками в черговий раз припинено спробу незаконного
переміщення тканини вартістю понад 1,5 млн.грн.
15.02.2017

Оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС у взаємодії з
працівниками Чернівецької митниці ДФС у пункті пропуску «ПорубнеСірет» Чернівецької митниці було припинено чергову спробу незаконного
переміщення тканини у великих обсягах.
Товар переміщувався вантажним автомобілем, який прямував з Туреччини до
Польщі через митну територію України, одержувачем вантажу зазначалася фірма з
Великобританії. Зважаючи на непоодинокі факти виявлення в транзитних вантажах
незаявленого для митного контролю товару «тюль», було прийнято рішення про взяття на
контроль таких переміщень з проведенням 100-відсоткового митного огляду. Як наслідок,
у ході проведення повного митного огляду вантажу, заявленого як «трикотажна
синтетична тканина, відбілена», виявлено незаявлений у товаросупровідних документах та
незадекларований у встановленому порядку товар «тюль з тканим візерунком, різних
кольорів» у кількості 426 вантажних місць, 68722 метрів погонних, вагою11507 кг. Крім
того, заявлена в товаросупровідних документах кількість та вартість вантажу не
відповідали фактичній. Зазначений вантаж затримано та вилучено на склад Чернівецької
митниці ДФС. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за
ознаками статті 472 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення
штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією зазначених товарів.
Попередня загальна вартість предметів правопорушення складає більш ніж 1,5 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДФС
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Почти монополия: 60% закупок лекарств в системе ProZorro
контролирует 1% поставщиков

14.02.2014

За полгода (с 1 августа 2016 по 1 февраля 2017) более 2 тыс. компаний
сферы здравоохранения закупили через ProZorro медоборудования и
разнообразных услуг на 4,58 млрд грн.
"Эти закупки составляют 6,13% от общей суммы всех лотов по всем процедурам
закупок, которые объявлены и успешно завершены на протяжении данного периода", говорится в исследовании организации "Transparency International Украина". Первое место
по объему расходов занимают закупки медицинского оборудования и медпродукции (1,6
млрд грн), а также лекарственные средства (0,5 млрд грн). Лидером среди заказчиков стал
департамент здравоохранения Киевского городского совета, медицинские закупки
которого через систему ProZorro в денежном выражении составили 554,5 млн грн. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
АМКУ рассматривает дело относительно концентрации
фирмы "Дарница" на украинском фармрынке
14.02.2017

АМКУ начал рассмотрение дела о возможной концентрации
украинского фармацевтического рынка ЗАО "Дарница" путем приобретения
акций ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод".
Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, приобретение "Дарницей" акций БХФЗ
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления. Концентрация
происходит на рынках лекарственных средств, которые влияют на пищеварительную,
сердечно-сосудистую, нервную, респираторную системы, систему крови и гемопоэз, а также
за счет дерматологических, противопаразитных средств, средств которые влияют на
опорно-двигательный аппарат. С целью сбора данных о концентрации "Дарницы" на
украинском фармрынке АМКУ проводит опрос заинтересованных лиц. Как сообщалось, в
январе 2016 года АМКУ разрешил компании "Дарница" приобрести более 50% акций БХФЗ.
Однако в апреле 2016 г. комитет оштрафовал компанию на 20,4 тыс. грн за приобретение
30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения регулятора. ……
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина и Азербайджан будут совместно
производить лекарства

15.02.2017

Украина и Азербайджан рассматривают создание производственных
фармацевтических предприятий. Об этом сообщил первый секретарь по
экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане В. Сидяченко.
"Украина планирует серьезные инвестиции в Азербайджан, в особенности в
создание совместного предприятия по производству лекарств. Это ближайший проект - мы
надеемся, что в этом году будет создано совместное предприятие и начнется строительство
фармацевтической фабрики по производству инфузионных растворов", - сказал Сидяченко.
Создание совместного предприятия пройдет поэтапно: на первом этапе планируется
производство лекарств в форме таблеток и капсул, на втором - в форме ампул и флаконов,
на третьем - более расширенный спектр антибиотиков. В настоящее время в Азербайджане
строится 2 фармзавода: первый фармзавод Hayat Pharm строится в Пираллахинском
промышленном парке и является совместным азербайджано-российским проектом; второй
завод - Caspian Pharmed строится совместно с иранской компанией Tanim Pharmaceutical
Investment Company (TPICO). А в марте 2017 начнется строительство третьего завода,
который будет построен компанией VPS Healthcare из Арабских Эмиратов.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЖИТЛОВА

Майже 33 кілограми бурштину прикордонники Мостиського
загону дістали зі сховку в автівці

10.02.2014

17.02.2017

Держприкордонслужба продовжує реалізовувати системний
комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний
кордон України контрабандного бурштину.
Черговий випадок вивезення до Польщі майже 33 кілограми коштовного каменю не
допустили учора в пункті пропуску «Шегині» прикордонники Мостиського загону спільно з
працівниками фіскальної служби у ході реалізації оперативної інформації. Бурштин з
України мікроавтобусом «Мерседес» вивозив мешканець Львівської області Мостиського
району, який для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор». Прикордонники
ініціювали проведення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу,
у ході якого в конструктивних порожнинах, розташованих під передніми сидіннями
пасажирів, було знайдено 32,9 кг необробленого каміння бурштину. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dpsu.gov.ua
БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Украинская девелоперско-строительная компания «ТММ» начнет
в 2017 г. строительство города-спутника Киева – возле села Микуличи
(Бородянский район Киевской области).
В настоящее время компания обновляет проект и готовится к его презентации и
началу строительства в апреле текущего года, сообщил в интервью ИА «ИнтерфаксУкраина» Николай Толмачев, генеральный директор «ТММ». Город-спутник в селе
Микуличи будет расположен на территории площадью более 420 гектаров и рассчитан
примерно на 20 000 жителей. Концепция предусматривает квартальную застройку
территории жилыми домами средней этажности и таунхаузами. Проектом предполагается
строительство около 1 миллиона кв.м жилья. Стоимость 1 кв.м в жилых объектах с готовым
ремонтом будет стоить около $300-320. При этом себестоимость строительства в структуре
цены 1 кв.м составит около $220, инженерная и социальная составляющие – около $50.
Компания «Т.М.М.» выступает инвестором-подрядчиком проекта, а также собственником
земли. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла, работает на
строительном рынке Украины с 1994 г. Она занимается строительством жилых комплексов
«под ключ», а также офисных, торговых, промышленных и инфраструктурных объектов.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua
"Троещина" в центре Киева: кто застраивает
Сенной рынок

Как изменились объемы строительства в Украине
в 2016 году: отчет Кабмина

12.02.2017

15.02.2017

Как стало известно, в 2016 году объемы строительства в Украине
увеличились на 13,1%. Об этом говорится в отчете правительства.
По данным, предоставленным чиновниками, увеличение объемов стало возможным
за счет начала широкомасштабных процессов по строительству жилья и обновление
производственных объектов и инфраструктуры структуры. В правительстве сообщили, что
в 2016 году увеличились объемы производства строительной продукции. За год прирост
составил 13,1%. В 2015 году наблюдалась отрицательная динамика - 12,3%.
Читать полностью >>>
По материалам domik.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

В Киевской области выставили на
продажу бетонный завод

14.02.2017

На 22 февраля запланировано проведение аукциона по продаже
комплекса бетонного завода в Киевской области, который находится в
залоге у "Интербанка" по кредитному договору на сумму 16,56 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц,
предприятие-заемщик специализировалось на производстве бетона, тротуарной плитки,
цементно-песчаной черепицы и фасовке цемента. Под банковский кредит был заложен
имущественный комплекс бетонного завода общей площадью 3631,9 квадратных метров,
распложенный на земельной участке площадью 2,656 га в Обуховском районе. Стартовая
цена лота составляет 2 066 715 гривен. Подавать заявки на участие в торгах можно до 21
февраля. Их проведет "ІТ-Контракт" через систему ProZorro.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

Delo.UA решило узнать, кто и что планирует построить на территории
рынка, а также почему киевляне выступают против "Троещины в центре" на
месте Сенного.
"Они разрушают место моего детства. Площадь комплекса, который строится на
месте Сенного рынка, - 113 тыс. м². Это полтора "Паруса", почти шесть "Болтов" Куровского,
два с половиной ЦУМа и четыре дома-монстра на Нижнем Валу", - заявила корреспонденту
Delo.UA киевлянка Юлия Никитина, показывая проект застройки территории бывшего
Сенного рынка на улицах Бульварно-Кудрявской (бывшая Воровского), 15-а, и Олеся
Гончара, 38-б и 48/2. На территории 1,98 гектаров появится 861 квартира, 9 тыс. кв. м
офисов и 2,5 тыс. м² торговых точек. К этому следует добавить еще незаселенную высотку
"Арт-Холл" на углу Чеховского переулка и Бульварно-Кудрявской, чтобы понимать, какая
нагрузка появится на окружающую инфраструктуру. Известный архитектор Георгий
Духовичный уже отмечал, что это может привести к транспортному коллапсу.
Противостояния вокруг Сенного рынка начались еще при мэре Александре Омельченко. 21
октября 2004 года Киевсовет своим решением передал земельный участок площадью 1,98
га на улице Бульварно-Кудрявской, 17 ООО "Сенной рынок" и ООО "Ферро" в аренду на 10
лет "для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисно-жилого центра с
подземным паркингом и для сноса существующих зданий". В марте 2005-го под давлением
общественности Киевский горсовет отменил свое разрешение компаниям "Ферро" и
"Сенной рынок" сносить здание Сенного рынка для строительства торгово-жилого центра,
внеся изменения в предыдущее решение. Формулировку "для сноса существующих зданий"
заменили на "с обеспечением дальнейшего функционирования рынка по продаже
продовольственных и непродовольственных товаров в капитальном здании и сохранением
рабочих мест". Но несмотря на это, администрация рынка сообщила предпринимателям о
прекращении договоров аренды с 10.03.2005 года и каждому арендатору лист с перечнем
24 рынков города Киева с их адресами и телефонами. ...
Читать полностью (документы) >>>
По материалам delo.ua

ВАТ “Івано-Франківськцемент” може отримати
надра на Тисмениччині

Кияни збирають підписи проти плану
забудови Святошина

15.02.2017

ДП “Спецзалізобетон” ВАТ “Івано-Франківськцемент” може отримати в
розробку Жовтинське родовище піщано-гравійної суміші у селі Побережжя
Тисменицького району.
В ході засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань та
раціонального природокористування стало відомо, що за час своєї діяльності у селі
Побережжя ДП “Спецзалізобетон” сплатило до місцевого бюджету понад 500 тис гривен та
надало безповоротної допомоги на 38 тисяч. Тим не менш, сільська голова Побережжя
виступила проти видобутку на території родовища. За її словами, це може призвести до
затоплення частини сільськогосподарських земель. Разом з тим, предстаників громади села
на засіданні не було. В свою чергу, більшість членів комісії запевняли, що видобуток гравію
не матиме за собою негативних наслідків для екології. Відтак комісія проголосувала за
винесення цього питання на сесію обласної ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.com.ua
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

Прокуратура требует вернуть в государственную
собственность 72 га Беличанского леса

14.02.2014

У Києві набирає обертів громадська компанія щодо зняття з розгляду
проекту Детального плану території житлового масиву Святошин-2, який
передбачає щільну забудову цього масиву.
Жителі Святошинського району Києва просять підтримати вказану петицію і таким
чином не дозволити порушення законодавства України і Генерального плану розвитку
Києва, а також зберегти 40 га зеленої зони міста. Активісти та депутати Київської міської
ради, які підтримали активістів, звертають увагу на те, що вказаний проект детального
плану території передбачає розміщення кварталів нової забудови площею 1025,56 кв. м, де
будуть проживати понад 30 тисяч людей. Загальна кількість населення в межах ДПТ після
забудови становитиме майже 70 тисяч осіб. Зараз там проживає понад 33 тисяч чоловік - в
багатоквартирних будинках і близько 200 - у приватних. Таким чином, населення
мікрорайону збільшиться майже в два рази і становитиме 640 осіб на гектар, що не
відповідає Державним будівельним нормам, які передбачають 180-450 чоловік на гектар.
Крім того, мешканці житлового масиву Святошин-2 звертають увагу на те, що соціальна
інфраструктура не витримує навіть вже наявного навантаження: в поліклініках та
магазинах - постійні черги. Найбільш критична ситуація с дитячими садками: в електронній
черзі 5 855 дітей віком від 2 до 6 років. Завантаженість місць становить 134%.
Читати повністю >>>

17.02.2017

В апелляционной инстанции прокуратура Киевской области
требует, чтобы земли так называемого Беличанского леса были
возвращены в собственность государства.
Коцюбинским поселковым советом на протяжении 2008 г. было незаконно принято
решение, по которому безосновательно розданы 72 га лесных земель в собственность
гражданам под застройку. С учетом выявленных нарушений прокуратурой Ирпеня в 2013 г.
заявлен 501 гражданский иск о признании недействительными решений совета. По
результатам судебного рассмотрения этих дел исковые требования прокуратуры о
признании недействительными решений Коцюбинского поселкового совета и
государственных актов на право собственности на земельные участки первичных
получателей удовлетворено. Но часть первых владельцев спорных земель передали свои
участки в пользу других лиц. В связи с этим в настоящее время прокуратурой Киевской
области предъявлено более 200 новых исковых заявлений к последним владельцам о
возврате безосновательно предоставленных земель лесного фонда. По результатам
рассмотрения указанных исков удовлетворено 20 исковых требований. “Однако в
дальнейшем Ирпенский городской суд начал отказывать в удовлетворении исков. В
настоящее время принято более 30 таких решений. При этом последние решения приняты
в том числе и судьями, которые ранее удовлетворяли требования прокуроров”, - сказано в
сообщении прокуратуры. Прокуратура Киевской области все эти решения обжаловала в
апелляционном порядке. Сейчас по результатам апелляционной жалобы суд рассмотрел
первую апелляцию прокуратуры и отменил незаконное решение первой инстанции,
приняв решение о возвращении государству земельного участка, который в данный
момент является частью природно-заповедного фонда Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам mirkvartir.ua

32

Николай Толмачев построит город-спутник
в Киевской области

Читайте також: Бродський і Шуфрич будують ЖК на
Рибальському острові всупереч рішенню Київради >>>

За матеріалами day.kyiv.ua
Как в Киеве маскируют
"серые" стройки

15.02.2017

В Киеве вдруг уменьшилось количество серых строек. Как сообщили в
агентстве Евро –рейтинг, за последние девять месяцев их число сократилось
в 2,5 раза. Сейчас в черный список эксперты относят всего 11 объектов.
Стали хорошими? "В ноябре-феврале окончательно "замерли" ЖК Флагман и
"Родынный затышок". Завершилась безумная эпопея с "Мега-сити", строительство
которого тянулось с 2003 г. Был достроен первый дом ЖК На Левадной", поясняют в Еврорейтинге. Застройщики также "реанимировали" нескольких проектов. Активность
отмечалась на ЖК "Кузьминский-2", "Милославский ряд" и "Молодежная инициатива",
которые фактически не строились с 3-го квартала 2016 г. "Сейчас работы ведутся, что
позволяет работать и отделам продаж. Пока преждевременно говорить о некой
"реинкарнации" этих объектов, но движение есть", отмечают исследователи. Напомним: в
прошлом году КМДА присвоило статус незаконных порядка 80 столичным стройкам и
площадкам. На части последних никаких работ никогда не было, часть строек замерли на
уровне котлована, так и не начав привлекать деньги населения. Наибольший интерес для
горожан представляют участки, где дома уже построены, но это сделано с нарушениями и в
эксплуатацию их так и не приняли. Евро-Рейтинг назвал 27 строек, которые в разный
период времени попадали в "красную зону" (примерно треть от общего числа незаконных
зданий). В прошлом году ситуация на данных объектах развивалась абсолютно поразному: некоторые жилищные комплексы были достроены, другие остановлены, работы
на третьих продолжаются. Скажем, продолжаются строительные работы на ЖК "Схидна

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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брама", "Синеозерный", "Совские пруды", "Панорамне мистечко", "Мозаика", Lego House,
"Научный", "Идея", "Кузьминский-2", "Милославский ряд" и "Молодежная инициатива".
"Три последние стройки, после нескольких месяцев простоя, вдруг загадочно воскресли.
Еще более детективной выглядит ситуация с ЖК НебоSky, продажи на котором вроде бы
приостановлены. Однако, совсем недавно появилась информация, что кто-то незаконно
достраивает 3-ю секцию комплекса. Но вероятность завершения строительных работ по
достройке третьей секции пока будут проходить разбирательства очень высока. После
завершения строительства чиновникам, нужно будет решать проблему с жителями не
только 1 и 2, но и 3 секции жилищного комплекса. Единственное объяснение затягивания
ситуации – это будет как-нибудь потом", рассказывают исследователи. Они утверждают:
власти не спешат решать проблему незаконных строек.
Официальная пута ница. По состоянию на 15 февраля не проводятся работы на
семи масштабных ЖК: "Флагман", "Родынный Затышок", "Приозерный", "Маргарита",
"Прибалтийский", G-house и НебоSky. Степень готовности этих объектов колеблется на
уровне 50-60%. При этом отдельные секции комплексов возведены, квартиры проданы,
люди заселились. Однако, в большинстве из них есть проблемы с подключением к
городским коммуникациям, невозможно получить почтовый адрес, нет ясности со
структурами, которые берут на себя обслуживание таких объектов. Перспективы
возобновления строительных работ выглядят в нынешней ситуации призрачными, как и
попытка решения вопроса путем превращения ЖК в жилищные кооперативы,
сформированные самими пострадавшими инвесторами, уверены в Евро-рейтинге.
Возможно, по этой причине, единственный механизм, который сегодня относительно
активно использует городская власть, является поиск компромиссов с застройщиком с
последующим выведением его проектов из списка самовольного строительства. В 2016 г.
пятая часть объектов сменила свой статус. Это были как крупные, так и небольшие
жилищные комплексы (Львовский квартал, Ривьера, Южный квартал, Жуляны, Дом на
строителей и Шулявский). А вот информирование киевлян о том, какие именно стройки
являются серыми, ухудшилось. Портала Градостроительного кадастра, на котором
отмечают все новостройки Киева, крайне медленно реагирует на изменения, происходящие
на рынке жилья. К примеру, аналитики так и не нашли в перечне новые проекты от
крупных киевских застройщиков, поступившие в продажу в ноябре-феврале: УКРБУДа (ЖК
Crystal House, ул. Жилянская, 26-28, в продаже с начала декабря 2016 г.), Интергал-Буда (ЖК
Теремки, ул. Академика Заболотного, 15, в продаже с начала декабря 2016 г.), GEOS (ЖК
Orange City, Лысогорский спуск, 26а, в продаже с середины января 2016 г.) и пр. Фактически
информация обновляется с опозданием на 3-6 месяцев. Публикуется и недостоверность
информации. Евро-Рейтинг приводит пример с ЖК Южный квартал, который на портале
Градостроительного кадастра помечен, как "законное строительство", хотя на самом деле
таковым не является. "Еще более непонятной является ситуация с ЖК Олимпийский
городок (сейчас – Демеевский квартал и ЖК Панорамный). КГГА во всех документах
относит их к проектам Войцеховского и отмечает, как "незаконное строительство". Однако,
на портале Градостроительного кадастра эти жилищные комплексы просто отсутствуют. В
итоге потенциальные покупатели, ориентируясь на по сути официальную информацию,
может вложить свои сбережение в проблемную стройку", говорят в Евро- рейтинге.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Итоги 2016 года: рынок первичной
недвижимости Киева
16.02.2017

Согласно отчету City Development Solutions, в 2016 году рынок жилой
недвижимости показал рекордное количество новых жилых проектов.
Ярослава Чапко, директор CDS.

Похоже, что девиз 2016 года "Даешь больше квадратных метров!" в 2017 году
трансформируется в "Продай, а то не успеешь!". В погоне за квадратными метрами
девелоперы совсем перестали обращать внимание на потребности покупателей. Считается,
что чем ниже цена на квартиру, тем меньше хочет покупатель удобств и комфорта и готов
мириться с холодными стенами, отсутствием лифтов, неубранной придомовой
территорией и долгим ожиданием ввода в эксплуатацию. Плохая новость для девелоперов покупатели квартиры, как за 10 тыс. грн/кв. м, так и за 70 тыс. грн/кв. м хотят примерно
одинакового - комфортного жилья. Хотя запросы уровня комфорта отличаются в разы.
Почему за покупателей решили, что им будет комфортно жить в 18 кв. м с 20 соседями на
этаже? Какой "умный" маркетолог посоветовал, что занести коляску или тяжелые сумки на
5 этаж в доме без лифта − это альтернатива абонементу в фитнес клуб? Судя по рекламе, у
нас строят исключительно "энергоэффективные" жилые комплексы, энергоэффективность
которых измеряется исключительно наличием счетчиков воды и тепла. Поставил один
счетчик − комплекс эконом класса, два счетчика − считай, построил комфорт класс.
Печальный результат недальновидности и нерациональности игроков рынка − потери всех
− и покупателей, которые за последние сбережения пытаются выбрать "лучшее из
худшего", и девелоперов, которые недополучают прибыль на каждом квадратном метре.
Интересно, в каком году, мы, наконец, увидим смену тренда − "строить не больше и
дешевле, а меньше и качественнее"?
Тенденции. В 2016 году рынок жилой недвижимости показал рекордное количество
новых жилых проектов. Новое предложение в 2016 году составило более 22 тыс. новых
квартир. Масштабное строительство бюджетного жилья в столице обусловило
значительные "перекосы" предложения в сторону 1-комнатных квартир и студий,
удельный вес которых достиг 49% в общей структуре предложения. Ценовые тренды в
2016 году были разнонаправленными, как в зависимости от класса жилья, так и по
периодам. Средневзвешенная цена предложения в среднем за год упала на 6,8%.
Эффективность демпинговой стратегии в продажах жилья постепенно снижается, уступая
место качественным конкурентным преимуществам. Высокая конкуренция со стороны
пригорода обусловила жесткий демпинг среди застройщиков бюджетного жилья столицы,
не давая им возможности компенсировать ценой курсовые потери и рост стоимости
строительно-монтажных работ. Эффективность демпинговой стратегии в продажах жилья
постепенно снижается, уступая место качественным конкурентным преимуществам.
Предложение. 2016 год стал рекордным с точки зрения пополнения рынка новыми
проектами. Общее предложение с учетом поглощения достигло почти 53 тыс. квартир.
Прирост предложения на первичном рынке жилья за 2016 год составил 32,5%. По
состоянию на 31.12.2016 г. на продажу предлагались квартиры в 234 новостройках.
Географическое распределение предложения стало более равномерным, хотя лидером, как
по количеству квартир в продаже, так и по количеству жилых комплексов, предлагающихся
на первичном рынке, остается Голосеевский район, в котором строится пятая часть жилья.
За 2016 год Голосеевский район увеличил свой удельный вес в предложении квартир
первичного рынка с 16% до 19%. Почти половина предложения (46%) сосредоточена в трех
районах: Голосеевском, Шевченковском и Соломенском. Наибольший удельный вес в
структуре предложения этих районов занимают объекты комфорт и бизнес классов,
которые стали сходны по многим своим техническим параметрам. За год также изменилось
и распределение новостроек между правым илевым берегом столицы. Если в 2015 году на
левобережье возводилось 29% жилья, то уже в 2016 году его удельный вес снизился до
24%. Лидером по объему предложения на левом берегу столицы является Дарницкий
район, на долю которого приходится 13% от общего объема предложения. Минимальный
объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости традиционно представлен
в Оболонском и Деснянском районах (от 2 до 5%). Удельный вес бюджетного жилья в
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общей структуре предложения в 2016 году остался без изменений, составив 76%. 48%
предлагаемого на продажу жилья относятся к эконом классу, тогда как на долю жилья
класса комфорт приходится 28% предложения. Удельный вес престижного жилься в общей
структуре первичного рынка составляет 23%, основная часть которых относится к жилью
бизнес класса. Согласно заявленным девелоперами срокам ввода в эксплуатацию жилых
комплексов, в 2016 г. ожидается ввод 23 тыс. квартир с ростом данного показателя в 2017
году до 33 тыс. единиц. Однако фактические данные Киевстата за 2013-2015 гг.
показывают, что данные завышены, как минимум, на 20-30%, а значит, сохранится
существующая практика задержки ввода в эксплуатацию жилья в среднем на 4-6 месяцев.
Новое предложение. В 2016 г. сегмент киевской первичной жилой недвижимости
пополнился на 22,4 тыс. квартир. Девелоперами в 2016 году были открыты продажи в 69
жилых комплексах, что на 72,5% больше количества проектов, вышедших на рынок в 2015
году. Однако структура нового предложения изменилась – количество объектов
увеличилось, а их масштаб заметно уменьшился. Средний размер жилых комплексов,
открывших продажи в 2016 году, составил 325 квартир против 345 квартир в 2015 году.
Как видно на графике, удельный вес жилья эконом класса в структуре нового предложения
остается практически неизменным в течение последних 4 лет и составляет около 60%
нового предложения. Значительно пополнился рынок проектами комфорт класса,
удельный вес которых в новом предложении составил 27%, увеличившись на 7% в
сравнении с 2015 годом. Новые квартиры бизнес класса заняли 14% в структуре
предложения против 17% в 2015 г. Пополнение рынка проектами премиум класса в 2016
году было незначительным. Единственный комплекс премиум класса, открывший продажи
в 2016 году – ЖК The Garden, расположенный в Печерском районе столицы. В тройке
лидеров по объему нового предложения − Дарницкий, Соломенский и Голосеевский
районы, на которые приходится более 50% новых проектов. Именно в этих районах
расположены крупнейшие объекты нового предложения – Smart House, "Династия",
"Обериг-2", Seven, "Парковая Долина" и др. За 2016 год резко выросло предложение в
Соломенском районе – в 2015 году на этот район приходилось всего 5% нового
предложения против 19% в 2016 г. Структура нового предложения по количеству комнат
осталась практически без изменений. Основной удельный вес в новом предложении попрежнему занимают 1-комнатные квартиры – 53% и 2-комнатные квартиры – 28%.
Сегмент многокомнатных квартир уменьшился до 1% в общем объеме предложения.
Новый тренд строительства smart квартир и квартир-студий не набрал высокой
популярности − их удельный вес в 2016 году в новом предложении составил всего 2%.
Спрос. Структурные изменения, наблюдаемые в предложении на рынке первичной
жилой недвижимости, коснулись и спроса. Несмотря на то, что абсолютная стоимость
квартиры и условия оплаты остаются основными критериями выбора жилья, вес набирают
такие параметры, как репутация объекта и застройщика, а также степень готовности
жилого комплекса. Текущий дисбаланс объемов выхода нового предложения и количества
сделок позволяют покупателям выбирать между значительным количеством жилых
комплексов, как с высокой степенью готовности, так и новыми проектами. Дефицит
проектов с хорошими потребительскими характеристиками ощутимо влияет на спрос – при
схожих ценовых показателях клиенты отдают предпочтение квартирам в жилых
комплексах со сложившейся сервисной инфраструктурой и обустроенной территорией.
Новым трендом в спросе становится востребованность жилья с приемлемыми
показателями энергоэффективности во всех классах жилья. В 2016 году впервые за 4 года
зафиксирован прирост темпов продаж на уровне около 20%. Связанно это, как со
значительным снижением цен и улучшением условий продаж, так и с увеличением доли
инвестиционного спроса. До 45% сделок, совершенных в 2016 году можно отнести к
инвестиционным. Уменьшившийся, как за счет цены, так и за счет метража квартир,
бюджет покупки позволил рассматривать квартиру как способ сохранения средств той
части населения, которая имеет в своем распоряжении от 350−400 тыс. грн. В 2016 году, как
и в 2015-м, более 80% спроса пришлось на бюджетное жилье. Значительный
спекулятивный спрос обусловил высокую востребованность 1-комнатных квартир, при
сохранении спроса на 2-комнатные квартиры. Со второй половины 2016 года отмечен
повышенный спрос на приобретение 2-комнатных квартир. Их невысокий удельный вес в
общем балансе квартир в жилых комплексах привел к дефициту предложения, и, как
результат, к более высокой цене.
Ценовая динамика. В течение 2016 года цены на первичную жилую недвижимость
подвергались значительным колебаниям – традиционные осенне-весенние сезонные
колебания, демпинговая политика застройщиков и рост конкуренции привели к
значительным изменениям средних цен в зависимости от сегмента. Традиционно наиболее
стабильные цены сохраняются в жилых комплексах премиум класса. Ограниченное
предложение на рынке формирует постоянный спрос на высококачественные жилые
объекты. За последние 12 месяцев значительно подешевело жилье бизнес класса. Падение
средних цен в этом сегменте составило 9%. Единственный сегмент первичного рынка,
средние цены в котором выросли за 2016 год – это комфорт класс. Повышение средних цен
почти на 11% обусловлено значительными конкурентными преимуществами подобных
комплексов, как перед комплексами эконом класса (более качественные характеристики),
так и перед комплексами бизнес класса (более низкая цена). Средние цены на жилье
эконом класса в 2016 г. снизились на 16,7%, что стало результатом постоянных скидок от
застройщиков и выхода большого количества новых проектов с ценами ниже средних в
сегменте. Средневзвешенные цены на жилье в течение 2016 г. снизились в 7 районах из 10.
Наибольшее снижение зафиксировано в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и
Соломенском районах, где расположено больше всего комплексов эконом класса.
Пополнение рынка бюджетными проектами с демпинговыми ценами обусловило темпы
падения средних цен от 12 до 19% в зависимости от района города. Средневзвешенные
цены в Печерском и Шевченковском районах снизились, как из-за прямого снижения цен в
комплексах бизнес класса, так и за счет выхода новых проектов. Незначительный рост цен
зафиксирован в Деснянском, Днепровском и Оболонском районах, где в продажу вышли
такие жилые комплексы, как "Прага", Freedom, Smart Plaza Obolon, с ценами выше
среднерыночных. В декабре 2016 г. самое дешевое жилье в сегменте эконом класса можно
было приобрести за 12 тыс. грн/кв. м на окраине Киева. Самая высокая цена зафиксирована
в сданных жилых комплексах премиум класса на Печерске − 78 тыс. грн/кв. м.
Прогноз. В 2017 продолжится пополнение рынка новыми объектами, однако, темпы
выхода нового предложения замедлятся. Дисбаланс спроса и нового предложения замедлят
темпы выхода новых проектов. Удорожание строительных материалов и работ
ограничивает дальнейшее снижение цен для многих проектов эконом класса, а значит
девелоперам придется задуматься о других конкурентных параметрах для обеспечения
продаж в своих комплексах. Высокие цены на энергоресурсы и коммунальные услуги, с
которыми киевляне столкнулись в 2016 г., обусловили несколько новых трендов, которые
найдут свое развитие в 2017-2018 годах − спрос на энергоэффективные жилые комплексы,
инженерия которых позволяет жителям управлять своими затратами на коммунальные
услуги, а также спрос на жилые комплексы с комфортно обустроенной территорией с
профессиональным управлением. Гривневые цены в 2017 году вероятнее всего покажут
умеренный рост во всех сегментах, так как девелоперы вынуждены будут компенсировать
рост своих затрат на строительство. Диапазон роста цен будет существенно отличаться, как
в зависимости от класса комплекса, так и от его потребительских характеристик.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
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 КОМЕРЦІЙНА

Киевсовет направил 625,3 миллиона гривен
на Подольский мостовой переход

Квадратный мэтр: Фонд гарантирования
вкладов набрал недвижимости

11.02.2014

14.02.2017

После банкротства более чем 80 банков Фонд гарантирования
вкладов стал крупнейшим управляющим недвижимостью в стране. По
подсчетам LIGA.net, в текущий момент Фонд продает через свой сайт около
700 объектов на общую сумму в 3,4 млрд грн.
Среди активов - офисные и торговые центры, подземные паркинги, здания банков,
гостиницы, рекреационные комплексы Они находятся в столице и городах-миллионниках.
Самым дорогим лотом стала гостиница Royal Congress Hotel в Соломенском районе
столицы, которую оценили в 134 млн грн. Найти покупателей на такое огромное
количество активов сложно. Фонд гарантирования только приступил к активной продаже
имущества. Но реализовать удалось лишь единичные активы. С одной стороны, это связано
со слабой подготовкой самого фонда: отсортировать объекты или получить на сайте
исчерпывающую информацию о лоте очень сложно. "У инвесторов нет денег для покупки
таких крупных объектов, а большое предложение может привести к падению цен", говорит председатель Украинского общества оценщиков Алексей Амфитеатров. Хотя цены
на многие объекты рыночные. "Здание банка на пр. Победы в Киеве продается за $1000 за
один квадратный метр, что очень привлекательно", - подчеркивает Амфитеатров. В
некоторых случаях цены могут быть еще ниже. Например, первоначальная цена на
нежилые помещения по ул. Жукова составляла 26 млн грн, но постепенно снизилась до 13,5
млн грн из-за отсутствия покупателей. "Как мы продавали, например, Бучу Пассаж
(торговый центр в Буче. - Ред.)? Продавали несколько месяцев, хотя спрос был. Продали,
кажется, более чем за 40 млн грн. Покупатели просто часто не приходят на первый аукцион
и выжидают, так как надеются на уценку. Но в процессе торгов цена все равно
возвращается к рыночному уровню", - рассказывает директор департамента
консолидированной продажи и управления активами ФГВФЛ Юлия Берещенко. Продажа
объектов недвижимости тем не менее является лишь утешительным призом для Фонда
гарантирования. 80% активов ФГВФЛ - это кредиты неплатежеспособных банков. Спрос на
них практически отсутствует. В прошлом году от продажи активов Фонд получил всего 3,2
млрд грн. Для сравнения: вкладчикам-физлицам с начала банкопада ФГВФЛ выплатил уже
80,8 млрд грн. LIGA.net составила рейтинг 10 самых дорогих объектов, которые
принадлежат Фонду гарантирования вкладов >>>
© Александра Некращук, Олег Сорочан
По материалам biz.liga.net
Суд арестовал ТРЦ "Караван"
в Киеве
17.02.2017

Голосеевский районный суд Киева наложил арест на недвижимое
имущество торгово-развлекательного центра "Караван", который
находится в Киеве по адресу ул.Луговая, 12.
"Наложить арест на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс, который
находится по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, а также торгово-офисное здание, находящееся
по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, которые на праве собственности принадлежат Частному
акционерному обществу "Лекс холдинг", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение
следственного судьи может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в
течение пяти дней со дня объявления. Как отмечается, следователь Главного управления
Национальной полиции Киева обратился в суд с ходатайством об аресте недвижимого
имущества ТРЦ "Караван" площадью 46,7 тыс. кв. м и торгово-офисного здания площадью
10,5 тыс. кв. м. Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 9 июля 2013
должностные лица "Лекс холдинг" путем обмана и злоупотребления доверием на
основании кредитного договора получили в ПАО "ВТБ Банк" кредитные средства,
которыми в дальнейшем завладели, после чего начали процедуру банкротства
предприятия с целью вывести по обеспечению залоговое и ипотечное имущество, чем
нанесли указанной финансовому учреждению ущерб на общую сумму 73,9 млн долларов.
ТРЦ "Караван" принадлежит ЧАО "Лекс холдинг", конечным бенефициаром которого
является бизнесмен Александр Ярославский.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ

CoST – це ефективний інструмент контролю
за будівництвом доріг в Україні
15.02.2017

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч
з представниками керівного комітету Ініціативи «Партнерство Відкритий
Уряд», яка відбулась 14 лютого 2017 року.
В зустрічі взяли участь Директор Національного Секретаріату CoST Форсюк Наталія,
директор Програми інноваційних проектів Трансперенсі Інтернешнл Україна Нестуля
Віктор, член Керівного комітету OGP, Інститут управління природними ресурсами (NRGI)
Суніта Каймал, Регіональний координатор громадського сектору для АзіатськоТихоокеанського регіону Шрея Басу, координатор програми Участь громадянського
суспільства Тонарі Басу, координатор програми Хелен Турек. Володимир Омелян наголосив
на тому, що ініціатива CoST дозволить суттєво покращити якість дорожніх робіт через
впровадження незалежного контролю. Під час зустрічі сторони обговорили прогрес у
запровадженні міжнародних стандартів СoST для забезпечення підзвітності закупівельних
організацій та відкритого доступу до інформації під час будівництва за публічні кошти (в
рамках реалізації плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2016 – 2018 роках).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури України
 МОСТИ & ТУНЕЛІ

В Киеве отремонтируют мост
на Русановку
09.02.2017

В Днепровском районе Киева проведут капитальный ремонт
автодорожного моста через Русановский канал. Соответствующее
распоряжение опубликовано на сайте КГГА.
“Провести капитальный ремонт моста автодорожного №6 через Русановский канал,
что соединяет ул. Плеханова с ул. Энтузиастов в Днепровском районе”, - говорится в
распоряжении. Заказчиком проектирования и исполнителем ремонта является
коммунальная корпорация “Киевавтодор”. Согласно документу, корпорация обязана
гарантировать качество выполненных работ по капитальному ремонту моста, а также
определить сроки эксплуатации объекта. Сообщается, что ремонт будет проводиться за
счет городского бюджета. Напомним, на мосту Патона в Киеве проведут капитальный
ремонт декоративного освещения.
Читать полностью >>>
По материалам 44.ua
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Депутаты Киевсовета внесли изменения в программу экономического
и социального развития Киева на 2017 г, предусмотрев выделение 625,3 млн
грн на строительство Подольского мостового перехода через Днепр.
Ранее Киевская городская государственная администрация заявила о намерении
завершить строительство Подольско-Воскресенского моста через три года. Реализация
этого проекта ведется почти 40 лет. В частности, в декабре 2016 года горадминистрация
провела осмотр объекта совместно с делегацией немецких специалистов во главе с
Райнером Бомбой, государственным секретарем Федерального министерства транспорта и
цифровой инфраструктуры Германии, и обсудила перспективы завершения его
строительства. Как сообщил Александр Спасибко, заместитель председателя КГГА, стороны
договорились, что столичные специалисты проинспектируют всю документацию и
состояние объекта и передадут информацию для проведения технического обследования
зарубежным коллегам. При этом Виталий Кличко, городской голова Киева, сообщил, что
немецкие инвесторы уже выделили 200 000 евро на проведение технической и финансовой
экспертизы объекта.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua
В Укравтодорі починають реалізовувати програму
безпечних наземних пішохідних переходів
13.02.2017

Цього року Державне агентство автомобільних доріг у межах реалізації
програми ліквідації місць концентрації ДТП почне облаштування наземних
пішохідних переходів у відповідності до сучасних міжнародних стандартів.
Зокрема, будуть встановлені попереджувальні знаки переходів не тільки на узбіччі
дороги, але й над проїзною частиною, що підвищить видимість зони переходу зі 100-150 м
до 800-900 м. За необхідності у межах переходу буде встановлено додаткове освітлення та
організовані острівки безпеки. Новий стандарт облаштування наземних переходів з’явився
ще 3 роки тому, проте цьому питанню не приділялося належної уваги. Як результат,
Україна продовжує посідати перше місце в Європі за кількістю постраждалих у ДТП.
Зокрема, минулого року на українських дорогах загинуло 4003 особи, постраждало – 31 000.
Радник Голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кава:
«Керівництво Укравтодору добре розуміє, наскільки серйозним є питання організації руху
на пішохідних переходах. З цього року ми починаємо реалізовувати програму безпечних
наземних пішохідних переходів, основною метою якої є підвищення рівня безпеки та
ліквідація місць концентрації ДТП. Упевнені в тому, що ці зміни матимуть позитивний
результат, і в України зменшиться кількість постраждалих у ДТП».
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру Державного агентства автомобільних доріг України
Хозсуд Киева открыл дело о банкротстве подрядчика
строительства моста на Троещину
16.02.2017

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве
ПАО “Мостобуд” по заявлению “Альфа-Банка” в связи с невозможностью
должника погасить задолженность на 74,61 млн грн.
Как сообщается на сайте Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ),
соответствующее определение принято 8 февраля. Распорядителем имущества назначен
Сергей Кицул, банк инициировал дело о банкротстве 11 января. В базе судебных решений
определение о банкротстве пока отсутствует, однако содержится определение об отказе в
ходатайстве телеканалу “Эспрессо” о проведении телесъемки заседания суда. ВХСУ
напоминает, что предельный срок на заявление денежных требований кредиторов к
должнику составляет 30 дней от дня официального обнародования начала производства по
делу о банкротстве. ПАО “Мостобуд” создано в 1993 году в процессе приватизации
государственного треста “Мостобуд”. Структура компании включает порядка 20 дочерних
компаний и филиалов в ряде регионов Украины. В частности, “Мостобуд” является
генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода в Киеве и выступало
генподрядной организацией строительства автомагистрали через Днепр в Запорожье.
Согласно госреестру, в отношении “Мостобуда” открыты десятки исполнительных
производств, в частности, 77 в 2016 году. В частности, апелляционная инстанция в конце
минувшего года оставила в силе взыскание с “Мостобуда” свыше 157 млн грн по кредиту
“Родовид Банка” - с иском к предприятию обратился заместитель прокурора Киева в
интересах государства. Согласно системе раскрытия НКЦБФР, основными акционерами
“Мостобуда” на конец 2016 года были два физических лица с пакетами 51% и 21,6%. В
последнем годовом отчете в системе за 2013 год эти пакеты принадлежали бывшему
народному депутату от “Партии регионов” Владимиру Продивусу и члену набсовета
Светлане Продивус соответственно. “Мостобуд” в 2015 году сократил выручку на 46,6% - до
34,02 млн грн при росте чистого убытка на 16,9% - до 73,68 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 ВОДОПОСТАЧАННЯ / ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Какого качества водопроводная
вода в Киеве
14.02.2014

В феврале ПАО АК «Киевводоканал» опубликовало данные о качестве
водопроводной воды в украинской столице. Об этом сообщает служба
новостей портала hyser.com.ua
Как стало известно, были зафиксированы показатели качества воды рек Днепра и
Десны и питьевой воды на выходе из Днепровской и Деснянской водопроводных станций
Киева. Деснянская и Днепровская водопроводные станции работают в штатном режиме и
используют качественные реагенты для очищения воды, поступающей в водопроводные
сети Киева. Стоит напомнить, что за год в Украине значительно выросли тарифы не только
на горячую воду и отопление. В январе 2017 года тарифы на горячую воду и отопление в
Украине выросли на 88,4% по сравнению с январем 2016 года. При этом по сравнению с
декабрем этого года тарифы на горячую воду и отопление выросли на 0,2%. В то же время
за год в Украине жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на
46,6%, в месячном измерении - на 0,3%. Добавим, что за год в Украине тарифы на
электроэнергию выросли на 60%, а тарифы на природный газ - на 42%. Данные приведены
без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. Напомним,
украинцы за прошлый год рассчитались за тепло и горячую воду на 93%.
Читать полностью >>>

Читайте также: ГПУ расследует хищение кредитов в
сфере водоснабжения и водоотвода >>>

По материалам hyser.com.ua
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АМПУ и ФРТУ определили направления
сотрудничества

Аэропорт Борисполь думает о возобновлении
работы терминала F в 2017 г.
14.02.2014

Аэропорт Борисполь намерен проанализировать возможность
возобновления работы терминала F, сообщил исполняющий обязанности
гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, передает корреспондент ЦТС.
"У нас не будет возможности обеспечивать пропускную способность в пиковые
утренние и вечерние периоды, поэтому мы будем рассматривать открытие терминала F в
2017 г.", - сказал Дыхне. Напомним, терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав
всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал относительно
небольшой пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь
одного терминала D. Позднее в Борисполе заявляли, что терминал F возможно будет
специализироваться на обслуживании лоукостов. В последнее время разговоры
активизировались в связи с ожидаемым заходом в Украину компании Ryanair в этом году.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Статистика аеропорту «Київ»,
січень 2017 р.
14.02.2017

У січні 2017 р. Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) обслужив
108,2 тис. пасажирів, що на 101,8% більше, ніж в січні 2016 року. Про це
повідомляє Відділ маркетингу та реклами аеропорту.
Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах - 103,2 тис. пасажирів, на
внутрішніх рейсах - 5,0 тис. пасажирів. Кількість рейсів за січень 2017 року склала 1 572 на
приліт і виліт, що на 61,0% більше аналогічного періоду 2016 р з них міжнародних рейсів - 1
253, внутрішніх - 319. Найбільш популярні міжнародні напрямки в січні 2017 р. - Дубай
(ОАЕ), Мінськ (Білорусь), Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Будапешт (Угорщина), Дортмунд
(Німеччина), Анкара (Туреччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів. Найбільш популярні
туристичні напрямки в січні 2017 р. - Дубай, Шарм-еш-Шейх, Будапешт. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МА «Київ»
Аэропорт Днепра решил "поиграть"
в монополию – Омелян
16.02.2017

Ограничение рынка для авиакомпаний со стороны международного
аэропорта "Днепр" отмечает министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян, сообщает interfax.com.ua
"Все аэродромы демонстрируют рост. Кроме одного - в городе Днепр, где решили
"поиграть" в монополию и ограничить рынок", - написал он на своей странице в сети
Facebook, комментируя результаты пассажиропотоков в аэропортах Украины. Министр
отметил, что такая ситуация вредит пассажирам, не получившим более дешевые полеты и
большее количество маршрутов и авиакомпаний. "А мы предупреждали! И требовали
придерживаться рыночных подходов и обеспечить конкуренцию. P.S. В Ужгороде (где
также отмечено падение пассажиропотока – ИФ) - отдельная ситуация, урегулируем на
двустороннем уровне со Словакией", - написал министр. По данным Государственной
авиационной службы Украины, аэропорты Днепра в 2016 году сократил пассажиропоток на
17,7%, Ужгорода – на 75,7%. Аэропортом Днепра управляет авиакомпания "Днипроавиа",
совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский. В августе 2016 года
Госавиаслужба подготовила обращение в Антимонопольный комитет Украины с просьбой
провест расследование в отношении ограничения прав пользователей в аэропорту. Как
сообщила тогда пресс-служба ведомства, такое решение принято после изучения
документов с обоснованием введенных ограничений по приему воздушных судов,
поступивших от аэропорта. Такая же ситуация была и в аэропорту "Ивано-Франковск". До
этого сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines не может выполнять полеты, в
частности, в Днепр из-за технического состояния взлетно-посадочной полосы. В итоге в
октябре 2016 года и самой "Днипроавиа" пришлось отменить рейсы из Днепра в Стамбул на
зимнюю навигацию из-за отсутствия разрешения от турецких авиавластей.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Українські авіакомпанії суттєво наростили
січневий пасажиропотік
15.02.2017

Авіакомпанії України у січні 2017 р. збільшили обсяги пасажирських
перевезень на 57,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. – до 676,5
тис. осіб. Про це повідомила Державна авіаційна служба України.
Наголошується, що міжнародні перевезення за звітний період зросли на 60,6% і
склали 608,2 тис. осіб. Пасажиропотоки через аеропорти України в січні 2017 року
збільшилися на 41,8% і склали 1,06 млн осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 43,4% і
склали 921 тис. Протягом січня 2017 року українськими авіакомпаніями виконано 6,6 тис.
комерційних рейсів, що на 34,3% більше, ніж у січні-2016 роки, в т. ч. міжнародних – 5,6 тис.
рейсів (зростання на 35%).
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Авіалінії Антонова змінюють
прописку
16.02.2017

ДП «Антонов» ще за часів СРСР отримало дозвіл на комерційну
діяльність одного зі своїх підрозділів - авіатранспортного підприємства
(АТП), яке нині відоме як авіакомпанія «Авіалінії Антонова».
Нині в парку «Авіаліній Антонова» - сім «Русланів», унікальна «Мрія» (найбільший
транспортний літак у світі), Ан-22 «Антей», Ан-74, Ан-26. В АТП працюють приблизно 900
фахівців, яким у середньому 40-45 років. За минулий рік «Авіалінії Антонова» збільшили
кількість рейсів порівняно з 2015 роком на 25,1% - до 448 рейсів і кількість перевезених
вантажів на 22,8% - до 21 463 тонн. «У 2005 році президент ДП «Антонов» Дмитро Ківа
замінив наших агентів Air Foyle і Heavy Lift, ухваливши рішення щодо вступу в альянс з
компанією «Волга-Днєпр» і створення двох спільних підприємств (СП). У кожному з них
49% статутного капіталу належали «Антонову», а 51% - компанії «Волга-Днєпр». З тих пір
експлуатація «Русланів» здійснювалася переважно цими СП», - розповідає про історію
створення та завдання, які стоять перед компанією сьогодні, директор АТП
держпідприємства «Антонов» Михайло ХАРЧЕНКО.
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
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13.02.2014

Администрация морских портов Украины и Федерация работодателей
транспорта Украины обсудили и зафиксировали векторы совместной
работы. Организации договорились об этом на встрече в Киеве.
Среди приоритетов стороны определили лоббирование тех документов, которые
пока не продвигаются, но важны для отрасли. В частности, речь идет о проекте
постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка и условий
осуществления компенсации инвестиций, внесенных субъектами хозяйствования в
стратегические объекты портовой инфраструктуры» и упрощении процедуры
согласования и утверждения проектной документации, титулов объектов, строительство
которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, средств государственных и
коммунальных предприятий, а также кредитов под государственные гарантии. «Мы готовы
поддержать идеи Федерации и ее членов, направленные на баланс интересов бизнеса и
власти при обязательном соблюдении понятности, рациональности, законности и
прозрачности работы, а также согласовании подходов, и будем использовать все
возможные инструменты для этого», - отметил Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ. В
ФРТУ, со своей стороны, сообщили о своих предложениях по снижению ставки
налогообложения чистой прибыли, которая в настоящее время составляет 75%. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ГП «АМПУ»
АМПУ за рік збільшила дохід на 5%, а
чистий прибуток - на 1%
16.02.2017

Адміністрація морських портів України оприлюднило консолідований
фінансовий звіт за 2016 рік. Як повідомляють у відомстві, звіт підготований
згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку.
За підсумками звіту чистий прибуток ГП виріс на 1% до 3,854 млрд гривень, дохід на 5% до 7,297 млрд гривень. Як відзначають в АМПУ, прямі надходження до держбюджету
склали 4,659 млрд гривень, в тому числі податок на прибуток держпідприємств - 1,279
млрд гривень і дивіденди - 2,315 млрд гривень. Бюджетні відрахування склали понад 63%
від сумарного доходу, зафкісірованного на рівні 7,297 млрд гривень. Минулорічний обсяг
надходжень до бюджету на 56% вище показників 2015 року. Інвестиції в об'єкти
інфраструктури склали 650 млн гривень, що на 63% вище, ніж в попередньому році, але
нижче запланованого рівня на 1,924 млрд гривень. На об'єкти капітального будівництва
було направлено 212 млн гривень, на придбання основних фондів - 240 млн гривень, на
модернізацію основних засобів - 127 млн гривень, на капітальний ремонт об'єктів - 49 млн
гривень. Левова частка коштів була спрямована на будівництво причалу №1-з в Одеському
морському порту (141 млн гривень). "Для АМПУ втішна позитивна динаміка в частині
доходів і прибутку, але, в той же час, ми не можемо констатувати ефективне управління
капітальними інвестиціями. Це, в тому числі, пов'язано з великими бюджетними
відрахуваннями. Після зниження податкового навантаження ми збільшимо інвестиції в
стратегічні об'єкти , як того вимагає галузь. І в цьому ми бачимо напрямок для
вдосконалення найближчим часом ", - зазначив керівник АМПУ Райвис Вецкаганс.
Читати повністю >>>
За матеріалами maritimebusinessnews.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ)

В 2016 году морской терминал «НИКА-ТЕРА» обработал
более 4 миллионов тонн грузив
14.02.0217

В 2016 году морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП НикаТера» входит в Group DF) обработал 265 судов, перегрузив 4,022 млн
тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба Компании «Group DF».
В структуре общего объема грузооборота в 2016 году, как и годом ранее,
преобладала работа с зерновыми грузами – 60,4% (2,43 млн тонн). Перевалка навалочных
грузов составила – 31,62% или 1,27 млн тонн, минеральных удобрений – 7,76% (0,31 млн
тонн), генеральных грузов – 0,21 % (0,015 млн тонн). Перевалка экспортных грузов, по
сравнению с 2015 годом, выросла на 12% до 3,61 млн тонн. Перевалка транзитных грузов
сократилась на 64% до 0,27 млн тонн, импортных – на 57% до 0,078 млн тонн.
«Предприятию удалось преодолеть кризис, обусловленный потерей транзитных
грузопотоков и таких традиционных для нас грузов, как уголь и минеральные удобрения.
Мы не только в целом сохранили объем грузооборота по сравнению с докризисным
периодом, но и вышли на более высокий уровень, профессионально освоив перевалку
новых для нас видов грузов», – прокомментировал результаты 2016 года Председатель
общества Александр Гайду. На предприятии были продолжены работы по
совершенствованию комплекса перевалки зерновых, являющихся приоритетным грузом.
Введен в эксплуатацию участок по очистке и сушке зерна, который позволяет клиентам
непосредственно в порту доводить свой товар до «экспортного» качества. Кроме того,
терминал в прошлом году приступил к эксплуатации в тестовом режиме второй
погрузмашины «NEUERO», приобретенной в рамках Проекта увеличения пропускной
способности порта. Таким образом, появилась возможность одновременно загружать
зерновыми 2 судна, длиной до 230 метров. В 2016 году порт начал активно переваливать
глину (обработано 1,12 млн тонн). «Изначально это был просто эксперимент – небольшие
объемы, так как нам не хватало опыта и возможностей для осуществления перегрузки
крупных партий в зимний период из-за морозов. В 2016 году мы отработали всю
технологию, наладили бизнес процессы. Ставка на этот вид грузов была сделана
правильно. И сегодня мы лидеры по объему перевалки огнеупорной глины среди портовых
операторов Украины. Уверенны, в этом сегменте будет конкуренция. Уже есть информация,
что глядя на наш успех, некоторые порты позаимствовали у нас технологический процесс
перевалки данного вида грузов», – рассказал Александр Гайду. С июня по декабрь 2016 года
на «Ника-Тере» обработано 10 судов типа Panamax. «Ника-Тера» является частью азотного
бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа. В 2016 году в предприятие было вложено порядка 161
млн гривен. Всего с момента прихода на предприятие нового собственника (2011 год) в
модернизацию имеющихся и внедрение новых технологий, увеличение складских
мощностей и в усовершенствование процессов обработки грузов было инвестировано 1,329
млрд гривен. «Наиболее масштабный инвестпроект, завершенный в минувшем году, –
введение в эксплуатацию собственного железнодорожного комплекса. На выкупленной
земле были построены девять выставочных ж/д путей, протяженностью более 3 км,
пятнадцать стрелочных переводов и новый специальный весовой комплекс. Мы сами
проводим маневровые операции и распределяем вагоны внутри порта, для этого в нашем
распоряжении находится 8 локомотивов ЧМЭ, 6 из которых имеют право выезда на пути
Укрзализныци», – подчеркнул Гайду. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ООО «МСП Ника-Тера»
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Литва интересуется концессией
Херсонского МТП

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

17.02.2017

Литва заинтересована в проведении конкурса по концессии ГП
"Херсонский МТП", в котором вероятно будет участвовать клайпедская
стивидорная компания. Об этом сообщил и.о. директора Херсонского МТП
Андрей Соколов.
В среду, 15 февраля он провел по этому поводу встречу с послом Литвы в Украине
Марюсом Януконисом. "Почему это интересно Литве? Потому что их компания KLASCO один из потенциальных участников конкурса на концессию ХМТП, и они так же, как и мы,
надеются на прозрачность и незаангажированность этого конкурса", - написал Соколов на
своей странице в Facebook. Он добавил, что в МТП продолжают вести переговоры с
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить "политический зонтик" для
максимальной прозрачности конкурса концессии. "Господин Януконис уверил, что ХМТП
может рассчитывать на такую поддержку", - заявил руководитель Херсонского МТП.
KLASCO (Klaipeda Stevedoring Company) является крупнейшим стивидорным предприятием
в порту Клайпеда, обрабатывая 12-13 млн тонн грузов в год. Компания входит в концерн
"Ахемос групе". KLASCO ведет деятельность на пяти специализированных терминалах
(генеральных грузов, сыпучих удобрений, жидких удобрений, по перевалке зерна, ро-ро).
На ро-ро терминале помимо грузов принимаются и отправляются пассажиры на паромах.
Также компания предоставляет услуги по буксировке судов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В порту «Черноморск» обсудили увеличение украинского
экспорта и развитие торговли

В Одесском порту обсудили возможность кредитования
от японского правительства
17.02.2017

В пятницу, 17 февраля Одесский порт с рабочим визитом посетили
представители японских компанийPADECO Co., Ltd. – Юичири Мотомура и
Pacific Consultants Co.,Ltd – Томо Иба.
Визит проходил в рамках проекта сбора информации о системе транспорта и
логистики на юге Украины, запущенного Японским Международным Агентством по
Сотрудничеству (JICA). Цель проекта - собрать данные об автодорогах и морских портах для
возможного участия JICA в финансировании инфраструктурных объектов в Украине. В
администрации Одесского порта с гостями встретились и.о. первого заместителя
начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» Денис Карпов и главный инженер филиала
Алексей Калюжный. В ходе беседы значительное внимание было уделено перспективным
проектам развития производственной и транспортной инфраструктуры порта. «Мы уже
собрали информацию о проектах Одесского и других портов Украины, обобщили эти
данные и определили приоритеты с точки зрения возможного кредитования японским
правительством, - заявил по итогам встречи господин Юичири Мотомура. Предварительный список наших приоритетов мы огласим 28 февраля и готовы обсудить
его с украинскими специалистами. Наша цель - до конца мая окончательно согласовать
данный список с украинской стороной. Поэтому мы сейчас встречаемся со специалистами в
портах и спрашиваем их мнение». Также для японских гостей была организована экскурсия
по территории порта с посещением объектов инвестиционного развития.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы администрации Одесского морского порта
 ПЕРЕВІЗНИКИ

В Киеве планируют вернуть
речной транспорт
14.02.2014

В Киеве приступили к разработке маршрутов речного транспорта,
который планируют запустить весной. Об этом написал директор
департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.
По словам Майзеля, задействованы будут как теплоходы, так и скоростные суда.
«Варианты маршрутов - от Речного вокзала с причала № 10 до стоянки маломерного флота
«Riviera Riverside» и в направлении Русановской протоки, с одновременным устройством
напротив Международного выставочного центра временного причала с обустройством
благоустройства территории», - написал он. Чиновник отметил, что стоимость билета и
частота курсирования водного транспорта будет зависеть от типа подвижного состава,
который будет использоваться на маршруте. Как сообщалось ранее, речной транспорт
планируют вернуть в столицу к Евровидению. Речные трамваи будут перевозить
пассажиров с левого на правый берег и обратно.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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14.02.2017

Загальний об’єм залізничних перевезень компанії «Лемтранс» за
підсумками 2016 року склав 60 млн. 226 тис. тонн вантажів різноманітної
номенклатури.
Основну частину перевезених вантажів склало вугілля і залізорудна сировина.
Зокрема, обсяг перевезень вугілля склав 24,72 млн. тонн, залізорудної сировини – 19,94
млн. тонн. Найбільший ріст за результатами року показали перевезення коксу. Сумарно
перевезення цього вантажу збільшились на 46,8% і склали 2,99 млн. тонн. На 22%
збільшено обсяги вантаження чорних металів – 7,89 млн. тонн (у 2015 році – 6,42 млн.
тонн) та на 7,2% – 3,76 млн. тонн (у 2015 році – 3,5 млн. тонн). Компанія постійно працює
над підвищенням ефективності транспортувального процесу, покращенню якості послуг і
розширенню власного вагонного депо. Генеральний директор компанії «Лемтранс»
Володимир Мезенцев: «Сьогоднішній стан ринку залізничних перевезень знаходиться під
впливом загальних для економіки країни кризових тенденцій, а також ситуації на сході
України. Незважаючи на це, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для своєчасного і
повного забезпечення своїх клієнтів рухомим складом. Протягом 2016 року компанія
«Лемтранс» чітко дотримувалася своєї стратегії, яка, без сумніву, і далі повинна сприяти
довготривалому росту компанії. Також ми сконцентрували свої зусилля на модернізації
виробничих потужностей, що приводить до підвищення ефективності експлуатації
вагонного парку».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
ЕБРР стал собственником крупной вагонной
компании в Украине

17.02.2017

Морской порт Черноморск (Ильичевск) посетили представители
компании International Development Group LLC. Об этом сообщает прессслужба Администрации морских портов Украины.
Во время визита специалисты ознакомились с производственными мощностями и
инфраструктурой порта в рамках проекта для возможного увеличения объема украинского
экспорта и содействия развития торговли за счет повышения эффективности работы
международного торгового коридора, связывающего Украину с республиками
Центральной Азии и за ее пределами (ТРАСЕКА). Делегацию представляли: заместитель
директора проекта по торговой политике компании International Development Group LLC
Сергей Нерпий (Украина), представители компании International Development Group LLC
Георгий Турдзеладзе (Грузия) и Рене Кист (Голландия). От администрации Ильичевского
морского порта коллег приняли: заместитель начальника по логистике Юрий Соколов,
заместитель начальника по операционной деятельности Вячеслав Газун, начальник отдела
стратегического развития Ирина Бабешко и начальник отдела координации субъектов
портовой деятельности Артем Кирюхин. Также члены делегации посетили паромный
терминал, где на месте обсудили вопросы погрузки/выгрузки паромов и оформления
грузов и коснулись аспектов востребованности перевозок по новому «Шелковому пути».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы АМПУ

За рік компанія «Лемтранс» перевезла
60,2 млн. тонн вантажів

14.02.2017

Европейский банк реконструкции и развития создал в Украине
компанию Crea I UA LLC, которой передал в управление собственные
вагоны. Об этом сообщил старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий.
Речь идет о вагонах, которые банк отсудил у частного железнодорожного оператора
Интерлизинвест, который не выполнил обязательства по обслуживанию кредита. "Была
создана дочерняя компания, которая является держателем вагонов, и пока что вагоны
будут работать напрямую на нас. 2387 вагонов - этим парком мы фактически вошли в Топ-5
крупнейших частных владельцев вагонного парка в Украине", - сказал Магалецкий. Вместе
с тем, банкир уточнил, что это непрофильный вид деятельности для ЕБРР, поэтому со
временем банк планирует выйти из проекта. "Мы будем привлекать профессиональные
компании для оперирования вагонами, но в перспективе планируем их продать. Сейчас для
этого не очень хорошая конъюнктура рынка. Поэтому, на данном этапе наша задача полностью обеспечить контроль над активами, запустить их в работу и в перспективе
искать возможности для продажи... Это не наш бизнес, каждый должен заниматься своим
делом", - сказал Магалецкий.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ТАКСІ

В Киеве массово закрываются
службы такси

15.02.2014

Приложения по заказу авто, которые появились не так давно, активно
оттягивать на себя клиентов классических диспетчерских служб. Последние
терпят убытки и многие уже вынуждены продавать свой бізнес.
Как рассказал UBR глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, в
конце прошлого года в одном только Киеве продавалось до сотни служб, но избавиться от
них получилось далеко не у всех - прошли лишь единичные сделки. "Компании
продавались по цене от $1 тыс. до $20 тыс. Их могли купить, например, за "красивые" номер
и название. А так потенциальных покупателей очень мало. Поэтому многие службы
вынуждены просто закрываться", - говорит Антонюк. Эту тенденцию нам подтвердили и в
самих службах такси. При этом отметив, что в других городах Украины пока что не все так
плохо - там не такая острая конкуренция, что позволяет филиалам киевских диспетчерских
служб вольготно чувствовать себя в регионах. "В столице же, вместо 300 компаний к осени
может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали Uber, Яндекс и др., многим
оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют
клиентуру и водителей - не остановятся", - отметил администратор одной из столичных
диспетчерских служб. Из-за убытков "классические" службы такси решили существенно не
снижать поднятые на новогодние праздники расценки. Лишь некоторые немного
пересмотрели свои тарифы, но и они снизили их не пропорционально праздничной
наценке", - говорит Антонюк. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Київ позбудеться корупційної складової у сфері
пасажирських перевезень
13.02.2017

Після впровадження плану розвитку транспортної системи Києва
корупційні схеми у пасажирських перевезень будуть ліквідовані, переконаний
директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.
Як відомо, про необхідність удосконалення муніципальної транспортної політики
Київський міський голова Віталій Кличко заявив у грудні 2016 року, коли відкрився новий
сучасний автовокзал на Теремках-2: столичні автовокзали повинні працювати не в центрі
міста, а на околицях, поряд зі станціями метрополітену, де пасажирам буде зручно
пересісти на сучасний і комфортний міський громадський транспорт. Утім, наразі неподалік
від центру міста функціонують кілька автостанцій, які перебувають на балансі Фонду
державного майна України. «Діяльність цих автостанцій суперечить концепції розвитку
транспортної інфраструктури Києва. Сама концепція полягає у тому, щоб всі автовокзали
були виведені на околиці міста й розміщені біля кінцевих станцій метро. Це необхідно, щоб
максимально розвантажити центр міста й знизити кількість аварійних ситуацій на
дорогах», – наголошує Сергій Майзель. Окрім того, діяльність автостанцій ДП
«Київпассервісу» (це підприємство підпорядковується Фонду держмайна), за словами
Сергія Майзеля, не атестована та фактично суперечить принципам розвинутої європейської
країни. «Є факти порушення в «Київпассервіс» трудового законодавства, коли без причини
звільняють співробітників або ж відправляють у відпустку за власний рахунок. Разом із цим
практикується фіктивне працевлаштування: сьогодні цей показник вже досяг 20, так би
мовити, мертвих душ», – наголошує Сергій Майзель. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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 ТРОЛЕЙБУС

В Одесі восени планують запустити перший
в Україні електробус

15.02.2017

В Одесі влада планує запустити перший в Україні електробус як
громадський транспорт. Про це повідомив директор департаменту транспорту,
зв'язку та організації дорожнього руху міськради Олександр Ілько.
За його словами, процес придбання електробуса вкрай тривалий, тому для того, щоб
встигнути реалізувати проект у 2017 році департамент вніс зміни до програму розвитку
міського електротранспорту в останній момент перед сесією 8 лютого. «На виготовлення
одного електробуса необхідно 7 місяців. Їх виготовляють на замовлення, ще два місяці
потрібно на організацію міжнародного тендеру. Так що, я думаю, до кінця літа – до осені
буде в Одесі електробус», – сказав чиновник. При цьому він додав, що в жодному місті
України поки немає маршруту громадського транспорту, на якому працював би електробус,
передає УНІАН. У свою чергу, директор «Одесміськелектротрансу» Дмитро Жеман
зауважив, що придбання електробусів дозволить серйозно заощадити кошти з міського
бюджету. Даний електробус коштуватиме бюджету міста приблизно в 12 млн грн, в той час
як тягова підстанція, яку раніше планували будувати в Суворовському районі міста – в 1
млн євро. «Якщо говоримо про електробуси, то будувати підстанцію не потрібно», – сказав
керівник підприємства. Нагадаємо, що у кінці січня у Парижі вже з’явились перші безпілотні
електричні автобуси.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 МЕТРОПОЛІТЕН

Укрпошта презентувала Стратегію
розвитку на п’ять років

В киевском метро впервые построят
вертикальные тоннели
18.02.2017

Проект строительства метро на Виноградарь предусматривает новое
для украинской столицы техническое решение – строительство так
называемых вертикальных тоннелей, когда последние будут пролегать не
параллельно, а один над другим.
"Впервые в Киеве такое решение будет применено. Хотя для мира не является
каким-то экстра-новым. Когда тоннель будет построен над тоннелем. Это связано с тем, что
земельных участков в Киеве осталось не так много. И, соответственно, проектанты
"Киевметрострой" предложили такое решение для того, чтобы прокладывать ветку на
Виноградарь",- рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы советник руководителя
КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, такая технология поможет
сэкономить время и технические ресурсы, тем более, что особенности грунтов в данной
местности позволяют осуществить такой проект. Представительница метрополитена
напомнила, что строительство двух новых станций и ветки длиной около 4 км на данный
момент оценивается в свыше 5 млрд грн. Ранее ЦТС сообщал, что строительные работы по
продлению Сырецко-Печерской линии киевского метро на жилмассив Виноградарь
начнутся в декабре 2017 года. В планах запуск и введение в эксплуатацию двух новых
станций Проспект Правды и Мостицкая. Проект намерены реализовать за три года.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА
 3PL ОПЕРАТОР

Міністр інфраструктури України В.Омелян підписав
Наказ про створення ПАТ «Укрпошта»
16.02.2017

Підписання відбулось під час спільного брифінгу Міністра
інфраструктури України Володимира Омеляна та Генерального директора
«Укрпошти» Ігоря Смілянського.
«Саме сьогодні ми перегортаємо важливу сторінку історії «Укрпошти» як
державного підприємства і розпочинаємо нову – як публічного акціонерного товариства.
Фахівці Міністерства інфраструктури України, Фонду державного майна та «Укрпошти»
провели велику спільну роботу, і сьогодні я підписав Наказ про створення Публічного
Акціонерного Товариства «Укрпошта» та новий Статут. Таким чином, «Укрпошта» - третя
велика державна компанія після «Нафтогазу» та «Укрзалізниці», яку було
корпоратизовано», - наголосив Володимир Омелян. Міністр також заявив, що наступним
кроком має стати формування професійного Правління та незалежної Наглядової Ради,
вільних від будь-яких політичних впливів. За словами Міністра, Міністерство
інфраструктури змінює підхід до управління державними активами: «Зміна управління має
дати нову якість, в першу чергу, для користувачів послуг». Володимир Омелян також
підкреслив, що має відбутись публічне обговорення проекту Закону «Про поштові послуги»:
«Ми налаштовані на публічне фахове обговорення проекту закону «Про поштові послуги». Я
думаю, ми почнемо це у березні місяці, запросимо операторів ринку, вітчизняних і
іноземних фахівців, для того, щоб в результаті ми мали якісний закон».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури України
Компания "Нова пошта" в 2017г. сосредоточится
на улучшении качества сервиса

16.02.2017

У четвер, 16 лютого на прес-брифінгу в Міністерстві інфраструктури
України була презентована Стратегія фундаментальної трансформації
Укрпошти на 2017-2021 роки.
Стратегія спрямована на створення сучасної клієнто-орієнтованої сервісної компанії
і передбачає докорінні зміни за ключовими напрямками діяльності Укрпошти. Завдяки
виконанню стратегії Укрпошта за 5 років збільшить дохід від діяльності підприємства в три
рази до 13 млрд грн та займе більш 35% ринку поштово-логістичних послуг. Це буде
забезпечене інтенсивною роботою у сегменті доставки посилок, міжнародного обміну та
фінансових послуг. Спрощення продуктової лінійки, запуск спеціальних продуктів для eCommerce та оптимізація логістики дозволить Укрпошті до 2021 року пересилати 2,2
посилки на особу на рік, порівняно з 0,5 посилки зараз. В рамках глобальної світової
тенденції Укрпошта планує надавати доступ до базових фінансових послуг та конвертувати
близько 35% готівки до cashless-сегменту, оскільки мережа підприємства складає 11,6 тис.
відділень по всій території країни та є доступною для 100% населення України. Поряд із
цим, важливими факторами є виведення мережі відділень компанії на сучасний рівень та
побудова ефективної логістичної мережі з використанням новітніх технологій, які
базуються на зміні підходу до організації роботи та підвищенні індивідуальної
продуктивності працівників Укрпошти. Впровадження нової концепції є реальним, оскільки
протягом тестового IV кварталу 2016 року команді Укрпошти вже вдалося досягти
динамічного зростання за ключовими показниками діяльності. Приріст обсягів внутрішніх
посилок склав 36% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, приріст імпортних
посилок становить 20%, а експортних 24%. «Нова стратегія Укрпошти є комплексом дій для
того, щоб зробити сучасну міжнародну поштово-логістичну компанію, яка не просто
забезпечує потребу клієнтів, а є активною, динамічною, розвивається відповідно до вимог
часу. Саме такою стане Укрпошта протягом наступних п’яти років», – прокоментував
генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Укрпошта»
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

За підсумками 2016 року Vega підвищила
показник EBITDA на 49%
14.02.2014

Національний телеком-оператор Vega завершив 2016 фінансовий
рік з позитивною динамікою усіх ключових показників. Про це
повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.
Так, EBITDA зросла до 144,7 млн грн, що на 49% перевищує результат 2015 року.
Вперше за 5 років роботи консолідований дохід компанії перевищив показник
попереднього року. У 2016-му він становив 614,1 млн грн. Прибуток від операційної
діяльності за рік також збільшилася більш ніж у три рази і склала 43,5 млн грн. У 2016 році
Vega на 67% збільшила капітальні інвестиції, розмір яких досяг 107,5 млн грн. Ці кошти
спрямовані на технічну модернізацію і розвиток власної мережі. Протягом року завершено
перший етап будівництва власної магістральної DWDM-мережі та створено 70 нових
інтернет-зон з використанням технологій FTTx і GEPON. Протягом попереднього року Vega
перерахувала до бюджетів різних рівнів податків та зборів на суму 114 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Vega»
Чистый убыток lifecell в 2016 г.
сократился почти в 5 раз

16.02.2017

Чистый убыток ООО "Лайфселл" (lifecell) в 2016 г. сократился на
79,09% по сравнению с 2015 г. и составил 928,3 млн грн, согласно данным
финансового отчета материнской компании Turkcell.
Выручка оператора за 2016 год составила 4,838 млрд грн (на 8,1% больше).
Показатель EBITDA за отчетный год уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн. Показатель
маржи EBITDA снизился на 5,2 пп по сравнению с 2015 годом - до 28%. Капитальные
инвестиции оператора в 2016 году уменьшились на 62,1% и составили 2,256 млрд грн,
тогда как годом ранее компания инвестировала 5,959 млрд грн. Активная абонентская база
за прошлый год уменьшилась на 13,2% - до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного
абонента) вырос на 14,4%, до 40,6 грн. По итогам четвертого квартала 2016 года чистый
убыток lifecell сократился на 52,% и составил 62,5 млн грн. Выручка возросла на 13,4% - до
1,314 млрд грн. Показатель EBITDA составил 362,8 млн грн, уменьшившись на 13,8%.
Капитальные инвестиции в последнем квартале года составили 847 млн грн, что на 72,8%
больше, чем за аналогичный период 2015 года. Компания Turkcell (Турция) владеет 100%
акций ООО "Лайфселл".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания "Vodafone Украина" и Nokia модернизируют
и расширят сеть на Востоке Украины

16.02.2017

Группа компаний "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине,
не планурует в текущем году развивать сеть отделений, сообщил
совладелец группы Владимир Поперешнюк.
"В этом году расширять сеть отделений не планируем, будем переосмысливать и
совершенствовать процессы с имеющимися ресурсами. За прошедшие годы компания
очень быстро росла, сейчас нам нужно сосредоточиться на улучшении качества сервиса", сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". В.Поперешнюк также сообщил, что
группа строит национальный терминал, летом 2017 года планирует начать тестировать
его. По словам совладельца ГК "Нова пошта", в нем будет одна из лучших в мире
сортировочных систем, голландского производства. "Второе – создание новой логистики,
общего диспетчерского центра с системами мониторинга посылок. В планах – доставка по
часам, расширение графиков работы отделений, удобные забор и доставка от двери,
упрощение и диджитализация многих процессов, развитие сети почтоматов", - подытожил
планы компании В.Поперешнюк. "Нова пошта" основана в 2001 году. Является лидером
экспресс-доставки в Украине. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений и 1,4 тыс.
почтоматов более чем в 1 тыс. населенных пунктах страны.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "МТС Украина")
совместно с компанией Nokia модернизируют и расширят сеть мобильной
связи на Востоке Украины.
Согласно пресс-релизу оператора, он планирует модернизировать сеть 2G,
развернуть сеть 3G и одновременно подготовиться к внедрению 4G в восточных областях
Украины. Специалисты подразделения Services в Nokia предоставят услуги по
планированию, установке, интеграции и оптимизации сети, а также окажут техническую и
операционную поддержку, чтобы обеспечить быстрое и эффективное развертывание сети.
"C февраля мы начинаем запуск 3G в крупных городах Востока, которые находятся на
подконтрольной Украине территории. Учитывая то, что большинство абонентов востока
Украины пользуется нашей сетью, здесь особенно актуальным будет тот подход, который
мы применяем при строительстве 3G – в 1,5-2 раза увеличиваем плотность базовых
станций, чтобы обеспечить стабильность и безотказность наших услуг даже в условиях
повышенной нагрузки", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора
"Vodafone Украина", по региону Север Сергей Самокрик. Отмечается, что в ближайшие
месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена в восьми городах Востока. Первыми 3G услугами
Vodafone смогут воспользоваться жители Краматорска – сеть в городе будет запущена до
конца февраля. На сети "Vodafone Украина" будет реализовано решение Single RAN
компании Nokia на основе универсальной платформы Flexi Multiradio, которая
обеспечивает одновременную работу технологий 2G и 3G на базовой станции. В
дальнейшем это позволит реализовать внедрение технологии LTE.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компанія «Датагруп» стала офіційним дистриб'ютором
корейської компанії Intellian Technologies

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

16.02.2017

Завдяки такому партнерству «Датагруп» зможе пропонувати
клієнтам максимально вигідні ціни на продукти корейської компанії та
комплексні рішення для суднохідного транспорту.
Наприкінці 2016 р. компанія «Датагруп» підписала договір на дистрибуцію морських
супутникових антен корейської компанії Intellian Technologies Inc., та стала офіційним
дистриб'ютором бренду в Україні. Відтепер «Датагруп» зможе реалізовувати унікальні для
українського ринку проекти із забезпечення повного комплексу телекомунікаційних послуг
на морських суднах як для державного сектору та корпоративних замовників, так і для
фізичних осіб – власників малих суден. «Наша компанія постійно працює над збільшенням
портфелю послуг, котрий ми надаємо клієнтам. Саме тому, враховуючи досить велику
площу водного покриття України, ми прийняли рішення співпрацювати з компанією
Intellian Technologies Inc., яка є одним із лідерів на цьому ринку та пропонує комплексні
технічні рішення, котрі ми будемо реалізовувати для наших клієнтів. Ми бачимо великий
потенціал у цьому сегменті, і вже зараз можемо говорити про ряд успішних контрактів в
Україні» - коментує Марія Алєксєєнко, директор департаменту корпоративних продажів
«Датагруп». На базі морських антен від корейської компанії, «Датагруп» надаватиме
клієнтам високошвидкісний інтернет, телефонію та телебачення. Крім того, «Датагруп» має
групу інженерів, що отримали сертифікати у центрі Intellian в Нідерландах, та можуть на
найвищому рівні обслуговувати продукти корейської компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Датагруп»
Український монополіст цифрового телемовлення сфальшував
дані про власні технічні можливості, – ЗМІ

Бывший банк Гонтаревой увеличил
активы в три раза
13.02.2017

Банк Авангард, подконтрольный инвесткомпании ICU,
совладелицей которой до назначения главой НБУ была Валерия
Гонтарева, по итогам 2016 г. поднялся в рейтинге банков по объему
общих активов сразу на 30 пунктов, заняв 48 место.
Как пишет Finbalance, объем активов в банке Авангард в прошлом году увеличился в
2,9 раза – до 1,33 млрд грн (причем гривневые активы выросли в 3,7 раза, а валютные – на
70,4%). Также отмечается, что кроме банка Авангард, ощутимого прогресса в рейтинге
добились банк СЕБ Корпоративный, который по объему активов поднялся на 39 место (+21
пункт), Дойче Банк ДБУ – на 36 (+13 пунктов). Существенно выросли активы в прошлом
году также у ТАСкомбанка Сергея Тигипко – в 2,13 раза – до 8,13 млрд грн (в 1,66 раза по
гривневым активам и на 46% – по валютным), в результате чего он переместился на 22
место в банковской системе с 30. По итогам 2016 года троица лидеров в банковской
системе по объему активов осталась неизменной. На первом месте – ПриватБанк (несмотря
на сокращение активов на 16,9%), на второй и третьих позициях – Ощадбанк и
Укрэксимбанк (активы которых выросли на 31,8% и 13,5%). На четвертое место в рейтинге
с шестого поднялся Райффайзен Банк Аваль, на пятом – Укргазбанк, который год назад
занимал 10 позицию. Сбербанк опустился на шестое место с 5, УкрСиббанк остался на том
же 7-м, ПУМБ – поднялся на восьмое с 11. Укрсоцбанк упал на девятое место с четвертого,
Альфа-Банк – на десятое с восьмого.
Читать полностью >>>
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Провайдер ефірно-цифрового мовлення “Зеонбуд” викривив дані
про доступний компанії потенціал покриття на території України. Про це
йдеться у відповіді 1+1 медіа на заяву ТОВ «ЗЕОНБУД».
“За ліцензійними умовами, провайдер ефірно-цифрового мовлення ЗЕОНБУД,
повинен охоплювати не менше 95% населення. За нашою експертною оцінкою, зона
охоплення населення сигналом Т2 менша на 10-15% і знаходиться в межах 80-85%. Якщо
уважно перечитати текст інтерв’ю, на яке посилається «ЗЕОНБУД», то у ньому чітко
зазначено, що за нашими даними, проблеми з прийомом сигналу Т2 є практично по усій
території України, зокрема на заході країни доступ до нього має лише 50-60% населення.
Ми наголошуємо, що у покриття сигналом Т2 є «білі плями», що підтверджується виїзними
замірами, проведеними наразі медіа групами «1+1 медіа», «Інтер» та «НСТУ». За нашими
підрахунками, не менше 300 тисяч домогосподарств не охоплені ані цифровим сигналом,
ані кабельними операторами. В зоні ризику невеликі населені пункти, віддалені від
великих міст. І зараз у них є альтернатива дивитись або супутник, або ефірний аналог.
Проблему ми вбачаємо у тому, що навіть за умови забезпечення населення цифровими
приймачами, частина з них не зможе прийняти сигнал, якщо його апріорі немає в регіоні.
Ми володіємо інформацією, що в 2016 році на замовлення РНБО, за затвердженою
методикою, УДЦР проводив вимірювання зон покриття існуючої мережі Т2 (ЗЕОНБУД).
Також, як стало відомо, ця інформація надавалась Нацраді. Проте, на сьогоднішній день ці
дані ніде не розголошувались. Медіа групи з ними не ознайомлені. Чому «ЗЕОНБУД» не
надає офіційних даних підтверджених результатами вимірювань? Лише за останній час,
технічними спеціалістами 1+1 медіа, було проведено ряд вимірювань, по виявленню «білих
плям» у покритті Т2 в населених пунктах Центральної та Західної України. За результатами
вимірювання ми отримали наступні дані: загальна кількість населення в досліджених
населених пунктах дорівнює приблизно 92 тисячі домогосподарств. Можливість
стабільного прийому має 3 тисячі домогосподарств. До зони невпевненого прийому можна
віднести 77 тисячі домогосподарств. Поза зоною 12 тисяч домогосподарств, що становить
13% від загальної кількості населення, що проживає на дослідженій території. В той же час,
в перерахованих вище населених пунктах доступний аналоговий ефірний сигнал 1+1, Інтер
та НСТУ. Найбільше, що хвилює 1+1 медіа – перехід з липня 2017 року на цифрове
мовлення, зважаючи на ситуацію з зоною цифрового покриття країни, є ризикованим і
таким, що несе загрозу не тільки інформаційній безпеці країни, але і вільному доступу до
інформації громадян України”, – йдеться у заяві медіа-групи.
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.news
Укртелеком інвестував мільярд гривень у розвиток
телекоммережі в 2016 р.

17.02.2017

Інвестувавши у розвиток та модернізацію мережі, Укртелеком
отримав стабільній дохід і продемонстрував високу прибутковість роботи
разом із збільшенням доходів від надання послуг інтернету
З 2014 р. Укртелеком стабільно забезпечує високі фінансові показники діяльності. За
результатами 2016 р. дохід залишається стабільним – 6,636 млрд грн., EBITDA компанії
склала 1,765 млрд грн., маржа EBITDA 26,6%. Компанія досягла чистого прибутку у 244 млн
грн. Утім, на його розмір суттєво вплинуло зростання амортизаційних затрат, пов'язаних з
переоцінкою основних фондів товариства. Вартість основних фондів збільшилась на 4,85
млрд грн., що призвело до росту амортизаційних витрат у 2016. Дохід від телекомунікаційних послуг залишається на рівні 2015 р. – понад 6 млрд грн. Зберігається рівень доходу
від телефонії та збільшуються доходи від інтернету. Послуг фіксованого телефонного
зв’язку у 2016 надано на суму близько 3,2 млрд грн. На кінець року компанія обслуговувала
понад 5,7 млн абонентів. Доходи від надання послуг широкосмугового інтернету
продовжують зростати та склали на кінець 2016 року 1,623 млрд грн, що на 12,4% більше,
ніж роком раніше. Укртелеком обслуговує понад 1,6 млн користувачів, постійно
розширюючи географію надання послуги. За 2016 рік інтернетизовано 170 населених
пунктів. Загалом інтернет від Укртелекому є у майже 2130 містах і селах країни. Своїм
абонентам компанія пропонує й сучасну послугу «Інтерактивне TV», кількість користувачів
якої збільшилася майже на 50%, сягнувши понад 95 тисяч. Для бізнес-сегменту минулого
року компанія представила нову пропозицію – «хмарні» сервіси в ЄС. Фізично Дата-Центр
«Dattum» розташовано в м. Рига (Латвійська республіка, ЄС), але договір щодо надання
послуги підписується з Укртелекомом. За 2016 рік кількість підключень до послуги
«Хмарна АТС» зросла втричі й сягнула 6 300 ліній. Компанія реалізувала низку проектів
щодо будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку для національних торгівельних
мереж, фінансових установ, а також ТРЦ в обласних центрах України. Порівняно з
попереднім роком майже вчетверо зросли інвестиції у розвиток телекомунікаційної
інфраструктури та склали 954 млн грн. Укртелеком реалізує масштабний проект з
технічної модернізації своєї мережі у шести найбільших містах – Києві, Одесі, Харкові,
Запоріжжі, Дніпрі та Львові. Ємність модернізованої мережі вже складає 100 тисяч ліній.
Оновлена мережа Укртелекому забезпечує клієнтів швидкісним інтернетом, цифровою
телефонією та низкою сучасних сервісів. …

Читайте также: Первым банком
допущенным к срочному рынку стал Банк
Авангард >>>

По материалам biz.nv.ua
Суд отклонил апелляцию НБУ на отмену ареста имущества
экс-владельца Имэксбанка Климова

14.02.2014

Апелляционный суд Одесской области признал законным отмену
ареста имущества бывшего владельца Имэксбанка и депутата Верховной
Рады Климова и отклонил апелляцию Национального банка.
Как свидетельствуют материалы суда, 15 марта 2016 года суд арестовал имущество
народного депутата Леонида Климова. Арест был наложен по иску НБУ по взысканию
задолженности по предоставленному стабилизационному кредиту Имэксбанку в ноябре
2014 года. Леонид Климов был финансовым поручителем по обязательствам Имэксбанка
по этому кредитному договору. Однако 29 ноября 2016 суд отменил арест имущества. Арест
был снят с жилого дома по адресу г. Одесса, Фонтанская дорога, 149/6, двух остановок,
четырех автомобилей Mersedes, акций ЧАО "Футбольный клуб Черноморец", ЧАО
"Страховая компания "Приморье"", ЧАО "Черноморская транспортная компания". 1 февраля
суд отклонил апелляцию НБУ по этому делу. Как сообщали Українські Новини, временная
администрация в Имэксбанке была введена сроком на 3 месяца с 27 января по 26 апреля
2015 года включительно. Национальный банк своим постановлением №330 от 21 мая 2015
принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Новим Генеральним менеджером Альфа-Банку Україна
стане Іван Світек
15.02.2017

Іван Світек (Ivan Svitek) стане Генеральним менеджером Альфа-Банку
Україна, замінивши на цій позиції Рушана Хвесюка, який з 2013 року був
Головним керуючим директором Альфа-Банку Україна.
У вівторок, 14 лютого 2017 року рішенням наглядової ради Укрсоцбанку Рушана
Хвесюка було обрано головою Наглядової Ради ПАТ «Укрсоцбанк» (Україна). Україна стане
вже восьмою закордонною країною, де буде проживати і працювати чех Іван Світек, після
США, Франції, Австрії, Ірландії, Німеччини, Бразилії та Росії. На позиції Генерального
менеджера Альфа-Банку Україна Іван Світек буде відповідати за стратегію подальшого
розвитку банку та його операційну діяльність. Іван Світек є одним із провідних спеціалістів
в сфері фінансів та банкінгу, а також менеджером – управлінцем вищого рівня з великим
досвідом роботи в країнах ЄС, Східної Європи, Латинської Америки. В 1991 році він обіймав
посаду Радника міністра фінансів Чехословаччини, а потім - з 1993 по 1994 роки – працював
в Citibank (Прага, Чехія). З 1994 по 1998 роки Світек працював в Pepsi Cola Intarnational в
Австрії та Чехії. Протягом 1998 - 2008р.р. Іван Світек працював в General Electric – Capital
Services, де обіймав позиції Головного фінансового директора, Заступника Голови
Правління; Заступника Головного керуючого директора GE Capital Bank (Прага, Чехія);
керівника GE Consumer Finance (Дублін, Ірландія) та Президента і Головного керуючого
директора GE Money Bank (Сан-Пауло, Бразилія). З 2008 по 2015 роки Світек обіймав посади
Керуючого директора і Голови правління банку Хоум кредит в Росії, який належить до
міжнародного холдингу Home Credit B.V. зі штаб-квартирою в Амстердамі (Нідерланди).
Читати повністю >>>
Читайте також: Альфа-Банк Україна та
Укрсоцбанк вручили подарунки переможцям
За матеріалами прес-служби Альфа-Банку акції «Здійснюй мрії до новорічних свят!» >>>
УкрСиббанк закончил 2016 год с
убытком 994 млн грн
15.02.2017

УкрСиббанк закончил 2016 год с убытком 993,9 млн гривен,
против прибыли 22,7 млн гривен в 2015 году. Об этом говорится в
данных Национального банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале убыток банка составил 910,754 млн гривен, во 2 квартале 72,063 млн
гривен, в 3 квартале прибыль банка была 4,9 млн гривен, в 4 квартале убыток - 16 млн
гривен. 2015 год УкрСиббанк закончил с прибылью 22,7 млн гривен. Как сообщали
Українські Новини, более 59,99% акций УкрСиббанка принадлежит BNP Paribas Group, 40%
акций - Европейскому банку реконструкции и развития. По данным НБУ, на 1 января по
размеру активов банк занимал 7-е место (45,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Читати повністю >>>

Читайте також: Укртелеком підключив до
інтернету 170 населених пунктів >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Укртелеком»
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В 2016 Креди Агриколь Банк увеличил прибыль
в 1,8 раза до 808 млн грн
15.02.2017

В 2016 году Креди Агриколь Банк увеличил чистую прибыль в
1,8 раза до 807,786 млн гривен по сравнению с 2015 годом (441,4 млн
гривен). Об этом говорится в финансовом отчете банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 123,9 млн гривен, во 2 квартале - 192,1 млн
гривен, в 3 квартале - 245,1 млн гривен, в 4 квартале - 246,6 млн гривен. 2015 год банк
закончил с прибылью 441 млн гривен. Как сообщали Українські Новини, крупнейшим
акционером ПАО "Креди Агриколь Банк" является французский банк Credit Agricole S.A. с
долей 99,9955%. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 12-е место
(29,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
ПУМБ закончил 2016 год с прибылью
в 367 млн грн
15.02.2017

Первый украинский международный банк (ПУМБ) закончил 2016 год с
чистой прибылью 367,011 млн гривен против убытка 1,753 млрд гривен в
2015 году. Об этом говорится в данных Национального банка.
В 1-м квартале убыток банка составил 265,4 млн гривен, во 2-м квартале прибыль
составила 219,4 млн гривен, в 3-м квартале прибыль - 322,4 млн гривен, в 4-м квартале
прибыль - 90,7 млн гривен. 2015 год ПУМБ закончил с убытком 1,752 млрд гривен. Как
сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс". "СКМ
Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на
управлении финансовыми институтами. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов
банк занимал 8-е место (44,6 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
В 2016 банк "Пивденный" увеличил прибыль
на 31% до 68,9 млн гривен

16.02.2017

В 2016 году банк "Пивденный" (Одесса) увеличил чистую прибыль на
31% до 68,949 млн гривен по сравнению с 2015 годом (52,5 млн гривен). Об
этом говорится в финансовом отчете банка.
В 1-м квартале прибыль банка составила 17,566 млн гривен, во 2-м квартале - 14,361
млн гривен, в 3-м квартале - 19,174 млн гривен, а в 4-м квартале - 17,8 млн гривен. 2015 год
банк закончил с прибылью 52,5 млн гривен. Как сообщали Українські Новини,
крупнейшими акционерами банка являются Марк Беккер (19,15%), Юрий Родин (18,7%),
Алла Ванецьянц (11,24%). По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал
14-е место (20,7 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
В 2016 ВТБ Банк увеличил убыток
в 1,4 раза до 6,3 млрд грн
16.02.2017

В 2016 году ВТБ Банк увеличил убыток в 1,4 раза до 6,32 млрд
гривен по сравнению с 2015 годом (4,6 млрд гривен). Об этом говорится
в финотчете банка, передают Українські Новини.
В 1 квартале убыток банка составил 4,594 млрд гривен, во 2 квартале - 362 млн
гривен, в 3 квартале - 656 млн гривен, а в 4 квартале - 708 млн гривен. 2015 год банк
закончил с убытком 4,55 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, 99,97% акций ВТБ
Банка принадлежит российской группе ВТБ. По данным НБУ, на 1 января по размеру
активов банк занимал 15-е место (20,6 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
В 2016 Ситибанк сократил прибыль
на 12% до 1,4 млрд грн
16.02.2017

В 2016 году Ситибанк(Киев) сократил чистую прибыль на 11,8% до
1,438 млрд гривен по сравнению с 2015 годом (1,63 млрд гривен). Об этом
говорится в финансовом отчете банка.
В 1-м квартале прибыль банка составила 322,6 млн гривен, во 2-м квартале - 487,7
млн гривен, в 3-м квартале - 300,8 млн гривен, а в 4-м квартале - 327 млн гривен. 2015 год
банк закончил с прибылью 1,6 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, акционерами
Ситибанка являются Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing
International Inc (33%). Банк контролируется американской Citigroup Inc. По данным НБУ, на
1 января по размеру активов банк занимал 16-е место (19,5 млрд гривен) среди 93
действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
ОТП Банк закончил 2016 с прибылью
962 млн грн
16.02.2017

ОТП Банк закончил 2016 год с чистой прибылью 962,01 млн гривен,
против убытка 2,8 млрд гривен в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные
НБУ, передают Українські Новини.
В 1 квартале прибыль банка составила 327,269 млн гривен, во 2 квартале 144,078
млн гривен, в 3 квартале 402,8 млн гривен, а в 4 квартале - 87,8 млн гривен. 2015 год банк
закончил с убытком 2,8 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, 100% акций
публичного акционерного общества "ОТП Банк" владеет венгерский OTP Bank, который в
2006 году купил данное финучреждение у группы Raiffeisen International. По данным НБУ,
на 1 января по размеру активов банк занимал 13-е место (24,8 млрд гривен) среди 93
действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Банковский сектор Украины в 2017г может выйти
на прибыльную деятельность
16.02.2017

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году ожидает выхода
банковского сектора на прибыльную деятельность без учета фактора
ПриватБанка, сообщил НБУ на веб-сайте.
Как отмечается в сообщении, основными факторами, которые будут способствовать
прибыльной деятельности банков в текущем году, является сокращение отчислений в
резервы и более активный рост процентных доходов благодаря оживлению кредитования
реального сектора. Как напоминает регулятор, в 2016 году был зафиксирован исторически
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самый высокий убыток банковского сектора – 159,4 млрд грн. Значительный
отрицательный результат банковской системы обусловлен, главным образом, признанием
в конце прошлого года ПриватБанком 135,3 млрд грн убытка, сгенерированного
доформированием резервов по кредитным операциям. НБУ также отмечает, что для
остальных платежеспособных банков отчисления в резервы в 2016 году по сравнению с
предыдущим годом существенно снизились. Эта положительная тенденция привела к
уменьшению их совокупных убытков в 2,8 раза - до 24 млрд грн с 66,9 млрд грн в 2015 году.
В частности, значительно сократила масштабы убытков за 2016 группа государственных
банков - на 21,5 млрд грн. В числе других положительных тенденций для всей банковской
системы регулятор также отметил рост по сравнению с 2015 годом чистого процентного
дохода на 15% за счет роста процентных доходов (на 4,6 млрд грн) на фоне снижения
процентных расходов (на 1,2 млрд грн). Кроме того, по итогам прошлого года
зафиксирован рост на 12% по сравнению с итогами 2015 года чистого комиссионного
дохода благодаря восстановлению спроса на банковские услуги и повышению тарифов. В
целом по итогам 2016 года из 96 платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2017
года 63 банки получили прибыль в размере 10,8 млрд грн, 33 банка - убыток в 170,2 млрд
грн. По результатам 2015 года из 117 платежеспособных банков на 1 января 2016 года 71
банк был прибыльным на общую сумму 5,2 млрд грн, 46 банков понесли убытки общим
объемом в 71,8 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ. КРЕДИТНІ СПІЛКИ. ІПОТЕКА. БАНКОМАТИ

Компания "Нова пошта" не будет трансформировать
в банк собственную финкомпанию
15.02.2014

ГК "Нова пошта" не намерена трансформировать собственную
финансовую компанию "Пост Финанс" (платежная система Forpost) в
формат банка, сообщил совладелец группы Владимир Поперешнюк.
"Forpost будет оставаться транзакционной финансовой компанией. За 2016 г. через
нее прошло более 30 млн транзакций. Изначально это та же логистика, только в
финансовой сфере, и мы не планируем создавать некий банк для расширения. Мы будем
развивать эти услуги, может, придумаем какие-либо "кошельки", но превращать его в
полноценный банк не планируем", - сообщил он в интервью агентству "ИнтерфаксУкраина". Среди причин такого решения В.Поперешнюк, в частности, назвал
зарегулированость банковского рынка. "Главная причина – создавать банк сложно слишком зарегулирован рынок. Второстепенная причина – это отдельный бизнес. Мы не
хотим отвлекаться на то, что не связано с логистикой. Хотя, если бы была возможность без
проблем открыть банк, мы бы открыли, поскольку дважды пострадали от "Финансы и
Кредит", "Национального кредита" вследствие "банкопада" и когда шла речь, в какой банк
идти, – хоть свой создавай, так как не знаешь, кому верить", - констатировал совладелец ГК
"Нова пошта". Ранее, в апреле 2016 года, сооснователь ГК Вячеслав Климов отмечал, что
"Нова пошта" не исключает возможности формирования банка на основании компании
"Пост Финанс" в будущем. "Наша сеть "Пост Финанс" стремительно растет, транзакций все
больше и больше, компания растет на трехзначную цифру в год. Это для нас очень важно, и
меня спрашивают, когда будет банк? Отвечу так: если клиенту будет нужно, мы станем
банком, в том числе. Сейчас в планах покупки или открытия банка нет на 2016-17 гг., но
если будет запрос, мы это сделаем", - говорил он.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

В прошлом году 49 страховщиков
лишились лицензий

14.02.2014

Нацкомфинуслуг в 2016 г. аннулировала лицензии и исключила из
Государственного реестра финансовых учреждений информацию о 41
страховой компании, а также аннулировала лицензии еще 8-ми страховщиков.
Как сообщается на сайте регулятора, за прошлый год Нацкомфинуслуг
аннулировала лицензии и исключила из госреестра финансовых организаций СК
"Екатеринославская страховая компания", ЧАО "Планета", СК "Арго", СК "Контакт
Страхование", СК "Цитадель", СК "Содружество", СК "Большая страховая компания", СК
"Автоэксимстрах", СК "Дельта", СК "Дельта Жизнь", СК "Дельта Ре", СК "Cкайд", "ПрогрессФонд", "Нова", "Вектор инвест жизнь", "Вектор инвест", "Рада", "Сварог", "ЛЕММА",
"Синклер", "Астарта", "Актив-Страхование", "Хорос", "Дисклоуз", "Украинские резервы",
"Корал", "Виралайф", "Орли", "Атланта", "Стандарт Ре", "Лигал Иншуренс", "Сяйво", "МДГарант", "Промыслова", "Час", Джи Пи Страхование", "Згода", "Аврора", "Гарант-Лайф", "На
всякий
случай",
"Укрнафтатранс".
Национальная
комиссия,
осуществляющая
госрегулирование рынка финансовых услуг также приняла решения об аннулировании
лицензий компаниям "ЭККО", "Украинская страховая группа "Жизнь", "УОСК", "Авторитет",
СО "Ильичевское", "Дека Иншуренс", "Вона", "Оранта-Жизнь". По данным регулятора, к
началу 2016 года в Украине была зарегистрирована 361 страховая компания, из которых 49
специализировались на страховании жизни, 312 — на рисковом страховании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Нацфинуслуг признала еще две
небанковских фингруппы
17.02.2017

Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг признала
группы «ИНГО» и «Брокбизнес+» небанковскими фингруппами. Об этом
сообщил регулятор, передают Українські Новини.
В фингруппу «ИНГО» вошли страховые компании «ИНГО Украина» и «ИНГО Украина
Жизнь». В «Брокбизнес+» вошли страховая компания (СК) «Брокбизнес», СК по
страхованию жизни «Брокбизнес», а также СК «Парасоль» (Мариуполь). СК «Парасоль»
зарегистрирована в 2003 году и специализируется на рисковом страховании. 89,98% акций
СК «Парасоль» принадлежит инвестфонду «Каскад-Инвест». В свою очередь, 97,09% акций
инвестфонда «Каскад-Инвест» принадлежит Виталию Хомутыннику. По состоянию на 1
января 2016 года акционерами СК «Брокбизнес» являлись инвестфонд «Каскад-Инвест» с
долей 50% и два физлица с долями по 25%. В начале июля 2015-го кипрские компании
вошли в капитал страховой компании «ИНГО Украина». Ни один из новых акционеров СК
«ИНГО Украина» не имеет существенной доли в капитале компании. СК «ИНГО Украина
Жизнь» является частным акционерным обществом и специализируется на страховании
жизни, основана в 1994 году. 74,9% акций данной компании владеет СК «ИНГО Украина». В
мае 2016 года Нацфинуслуг признала группу АХА и «Граве Украина» небанковскими
фингруппами. В конце 2016 года Нацфинуслуг заявила об усилении контроля за
компаниями по страхованию жизни.
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
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RETAIL
 ТОВАРНО-СИРОВИННІ БІРЖІ

У сети "Наш Край" появился иностранный
гендиректор
14.02.2017

Дев'ять членів асоціації стали організаторами
торгів у ProZorro.Sale
16.02.2017

На конкурс електронних майданчиків до системи Prozorro.Sale було
подано велику кількість пропозицій від різних майданчиків, але
конкурсний відбір пройшли всього 17 організаторів торгів.
За результатами відбору, тестування пройшли дев’ять членів асоціації: ТБ
«КАТЕРИНОСЛАВСЬКА», ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», ТБ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА
БІРЖА», ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ», ТБ «КМФБ», ТБ «КИЇВСЬКИЙ
ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД», ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА», ТБ «ІННЕКС» та ТБ
«УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА». Асоціація «Біржові та електронні майданчики» вітає
членів асоціації, що пройшли всі етапи відбору та підтвердили свою надійність в якості
надійного та прогресивного організатора торгів. Варто зазначити, що учасники асоціації
«Біржові та електронні майданчики» склали понад половину від кількості всіх
акредитованих торговельних майданчиків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1
лютого 2017 року проводить реалізацію майна ліквідованих банків (нерухомість,
автомобілі та інші об’єкти застави) виключно через систему Прозорро.Продажі.
Читати повністю >>>

Читайте також: Асоціація “Біржові та електронні
майданчики” поповнює свої ряди >>>
За матеріалами прес-служби Асоціації «Біржові та електронні майданчики»
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Арендные ставки в торговой недвижимости
выросли на 13%
03.02.2017

Арендные ставки на главных торговых улицах столицы в IV квартале
прошлого года находились в пределах $80/кв.м/месяц (без учета НДС и
эксплуатационных расходов).
По данным компании Colliers International (Украина), во втором полугодии 2016
наивысшие арендные ставки на секции площадью 100-150 кв.м в премиальных локациях в
наиболее успешных ТЦ/ТРЦ Киева составили $65/кв.м/месяц (без учета НДС и
эксплуатационных расходов), увеличившись на 13% по сравнению с первым полугодием
2016. Вследствие кризиса 2013-2014 годов многие торговые операторы принимали
решения о сокращении форматов помещений. Оптимальным и наиболее популярным
запросом на поиск торгового помещения был формат 100-150 кв.м. Учитывая, что
предложение таких секций ограничено, а также такие факторы, как небольшое количество
успешных на сегодняшний день ТЦ/ТРЦ и увеличившийся спрос со стороны арендаторов,
уровень арендных ставок вырос. По мнению Александра Носаченко, управляющего
директора Colliers International (Украина), существует вероятность сохранения такой
тенденции до конца 2017 года, поскольку большинство проектов, заявленных к открытию
в этом году, скорее всего, будут перенесены на более поздний срок.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам commercialproperty.ua
Год новаций: итоги 2016-го для
Arricano Real Estate
03.02.2017

Arricano, управляющая пятью торговыми центрами - два в Киеве,
по одному Запорожье, Кривом Роге и Симферополе - подвела итоги 2016
г. Как и в целом в сфере ритейла, год для компании стал достаточно успешным.
«2016 год выдался насыщенным, многозадачным и результативным. По результатам
первого полугодия команда Arricano обеспечила рост финансовых показателей компании. А
это 12% роста дохода в долларах США и 20,7% роста прибыли также в долларах США (по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года)», - комментирует гендиректор Arricano
Михаил Меркулов. Во втором полугодии, в результате системной работы над реализацией
стратегии развития, компания получила высокие оценки от экспертов и участников рынка.
Также в 2016 году компания наградила лучших партнеров-ритейлеров, работающих в ТРЦ
Arricano. Среди награжденных были и члены Ассоциации ритейлеров Украины: LC Waikiki за самое обширное сотрудничество в 2016 году (с учетом подписанных в уходящем году
договоров аренды общая площадь в торговых центрах Arricano составила около 5000 кв.
м.). Оrange club и Цитрус - за яркое, запоминающееся открытие. МasterZоо - за любовь к
животным. Сильпо - за профессионализм и внедрение инноваций в ритейле. Детский мир за стремление к знаниям и готовность совершенствоваться. В результате изменений
состава арендаторов за четвертый квартал 2016 года в ТРЦ Проспект появилось 11 новых
арендаторов, предлагающих услуги в сфере туризма, полиграфии и фотографии, IT и
бытового сервиса. В ТРЦ РайON появилось восемь новых арендаторов, развлекательная
зона для детей Game Park увеличилась практически в два раза, а также была создана лаунжзоны и Service Point - первый «дом быта» в рамках внедрения сервисной модели ТРЦ.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Результаты сети ТРЦ Караван в 2016 году: минимальная вакантность
и повышенный интерес посетителей
14.02.2017

DCH Real Estate, управляющая компания сети торговоразвлекательных центров «Караван» (Киев, Харьков, Днепр), подвела
итоги сети ТРЦ в 2016 г.
Вакантность по трем ТРЦ на 1 января 2017 года составила 0,9%. За год подписано
более 80 договоров аренды. «2016 год для рынка ритейла можно охарактеризовать как
период стабилизации. Рынок уверенно выходит из кризиса, а сеть ТРЦ Караван
демонстрирует положительную динамику. Показатель прошедшего года – это результат
работы всей команды DCH Real Estate и ТРЦ Караван, мы достигли поставленных целей и в
этом году планируем поддерживать положительную динамику», – комментирует
генеральный директор DCH Real Estate Даниил Владов. Наиболее динамичный ТРЦ Караван
в Днепре. Посещаемость ТРЦ составила 10,1 млн человек (+7,4% к 2015 году). Вакантность в
днепровском ТРЦ – 1,5%. Пул арендаторов ТРЦ пополнился такими операторами, как LC
Waikiki, «Чудо остров», «Антошка», LOTUS Cars, Jumper, Actors, SAI, Hispanitаs, Varenik Bar и
другими. Лидер по посещаемости – Харьковский ТРЦ Караван с количеством посетителей за
год 12,2 млн человек (+2,5% к предыдущему году). Вакантность ТРЦ Караван в Харькове
остается нулевой. За год подписаны 24 договора аренды, в том числе с новыми якорными
арендаторами – парком семейного досуга Fly Park, Визовым центром, магазином
канцтоваров Akvarel. Также в ТРЦ начали работать Actors, Цитрус в новом, увеличенном
формате, Lenovo, Mamazin, Varenik и другие операторы. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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Как сообщается в официальном релизе ритейлера, Генеральным
директором сети супермаркетов "Наш Край" с февраля 2017 назначен
Мечислав Ружанский. Об этом сообщает malls.ua
Мечислав Ружанский имеет длительный успешный опыт в торговой отрасли. Более
16 лет он работает на руководящих должностях в крупных ритейлерских компаниях. В
частности, Мечислав Ружанский прошел путь от директора по развитию к посту директора
гипермаркетов сети "Tesco" в городах Лодзь, Гдыня, Влоцлавек (Республика Польша), а
также занимал должность директора проекта "Перекресток" в X5 Retail Group. Отмечается,
что с назначением нового руководства стратегическая линия сети остается неизменной.
Мечислав Ружанский, генеральный директор сети супермаркетов "Наш Край":
"Приоритетными направлениями работы является развитие франчайзинговой сети" Наш
Край ", развитие дистрибьюторского центра и внедрение новых технологий продаж."
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Гастрономический снобизм в
креативной упаковке
15.02.2017

Le Silpo Project Manager Fozzy Group Олеся Черная рассказывает о
том, как правильный маркетинг связывает летающие патиссоны с
культовым миром гурме.
Дважды победитель рейтинга X-Ray в номинациях коммуникационная стратегия
года и benchmark отрасли деликатес-маркет Le Silpo рассказал, как устроен инхаусмаркетинг группы, на кого из зарубежных коллег равняются и какой путь проходит идея от
мысли до торгового зала в эксклюзивном интервью для MMR.ua. «Конек Le Silpo лежит в
особых принципах формирования ассортимента; сервисе, который предвосхищает
ожидания; эмоциональной коммуникации в противовес рациональному предложению. Мы
строим ассоциативный ряд с миром эстетов и гурме. Идея покупать вдумчиво, интересуясь
происхождением и легендами продуктов в корзине, близка нашим гостям. Поэтому мы
смотрим в сторону мест концентрации этой целевой и интегрируемся в них. Ресторан Le
Silpo можно встретить на открытии Французской весны, праздновании дня взятия
Бастилии, на приеме Посла Великобритании в честь дня Рождения Ее Величества. Мы идем
туда, где в комфортном формате можем раскрыть истории продуктов со всех уголков мира,
представленных в деликатес-маркетах Le Silpo. И, судя по аналитике и среднему чеку,
который вырос в этом году, мы на правильном пути», - говорит Олеся Черная. ...
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Новый конкурент АТБ: «Фоззи» откроет еще
10 магазинов Thrash! в феврале
16.02.2017

Михаил Притула, руководитель проекта Thrash!, поделился с
Delo.UA первыми результатами работы новой торговой сети "Фоззи
Групп", а также рассказал, как она будет развиваться дальше.
«Thrash! - это магазины формата "жесткий дискаунтер". Название Thrash! означает
"молотить, бить". Тем самым мы хотели подчеркнуть беспрецедентно низкие цены в
магазинах. Мы уверены, что гости правильно поймут наш посыл», - говорит Михаил
Притула. «В 2016 году всего было открыто 30 дискаунтеров Thrash!. 10 в августе и 20 в
октябре-ноябре. Кроме городов Харьков, Запорожье, Киев, Львов, Черкассы, Кременчуг,
открыли магазины в Одессе, Николаеве, Днепре, Александрии, Ровно, Хмельницком.
Приоритетом пока являются крупные города, в основном областные или районные центры
с населением более 100 тысяч. 29 из 30 открытых магазинов - это переформатирование
текущих магазинов "Сильпо". 1 магазин в городе Харьков был открыт с нуля. Основные
изменения соответствуют формату "жесткий дискаунтер" - это сокращение торговой
площади, количества оборудования и отделов для экономии времени гостей и
оптимизации товарных запасов. Также мы существенно пересматриваем ассортимент
продукции - сокращаем его до 1 600 позиций, которые максимально удовлетворяют
покупательскую потребность при минимальных розничных ценах», - расказывает
руководитель проекта Thrash!
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Директор по маркетингу METRO: сети удалось за год увеличить
оборот и нарастить клиентскую базу
16.02.2017

За первый год работы Оксаны Куликовой, директора по
маркетингу METRO, оборот сети увеличился на 38%, а рост количества
новых клиентов составил +148% . Об этом пишет l-a-b-a.com.
По словам Оксаны, в METRO она работает два года. До ее прихода в компанию
маркетинг был «транзакционным» - коммуникация акционных предложений, у бренда с
клиентами не было эмоциональной привязки. В основе коммуникации находились
печатные каталоги горячих предложений. Первоначально задачей г-жи Куликовой было
диджитализировать этот бизнес. Компания понимала, что каталоги - устаревший канал
коммуникации, он не релевантен для клиентов и требует больших бюджетов на
оформление. Изначально Оксану брали для настройки каналов коммуникации. Но когда
она пришла и увидела, что у компании нет маркетинг-стратегии, взялась за нее. При этом
обнаружила, что позиционирование сильно размылось, клиенты не понимали идеи бизнеса
и не воспринимали основные месседжи компании. Поэтому сперва нужно было изменить
продукт и вернуть клиентов, а после стараться выстроить с ними коммуникацию. Сперва
посмотрели исследование, опросы клиентов и обнаружили, что у всех есть стереотипы и
заблуждения о компании. Конечный потребитель не воспринимал акции и скидки, так как
считал, что «METRO – не для него». Многие думали о необходимости карточек, покупке
больших упаковок и так далее - в итоге коммуникация проходила впустую. Далее была
определена своя целевая аудитория с помощью портретов клиентов, историй покупок, crmсистемы и исследований. Также посмотрели исследования покупателей по всей Украине и
определили свою аудиторию и ее потенциал. Проанализировали миссии покупок клиентов.
Поскольку магазины находятся в отдаленных частях города, клиенты приезжают на
машинах и делают покупки на неделю, месяц вперед. Это значит, что средний чек в
магазине будет заведомо выше, чем в остальных. При этом в компании определили свои
сильные стороны - продукты высокого качества по оптовой цене, доступной каждому,
например, кофе Lavazza, шоколад Ritter Sport, паста Barilla. Начали искать инсайты и
барьеры клиентов, которые перестали ходить в сеть. Стали работать с исследовательскими
компаниями и проводить опросы фокус-групп. Проводили внутреннее исследование
удовлетворенности клиентов. После этого разработали коммуникационную стратегию
«Опт для всех», с которой массировано вышли на рынок.
Какие получены результаты? >>>
По материалам trademaster.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Топ-10 продуктових мереж України
за кількістю магазинів

ПОСЛУГИ B2C
 HORECA

16.02.2017

Дослідницька компанія GT Partners Ukraine підготувала глобальний
звіт про ринок FMCG-рітейлу України за 2016 рік. В центрі уваги: кількість
торгових точок і поява нових магазинів за минулий рік.
При цьому фахівці компанії не поділяли мережі за форматом і площею торгових
об’єктів – враховувалась лише їх кількість. Відповідно, в рейтинг не потрапили кілька
найдохідніших українських мереж: Metro Cash&Carry Ukraine, АШАН Україна, Рітейл Груп
(ТМ Велика Кишеня, Велмарт) та інші. Зате потрапили локальні оператори, які відкрили
багато маленьких торгових точок у форматі «магазин біля дому» або «експрес»: Volwest
Group, Делві, Колібріс та інші. Аналіз топ-10 продуктових мереж України показує, що
більшість рітейлерів продовжує робити ставку на збільшення кількості торгових точок.
Беззаперечний лідер – концерн АТБ, який активно освоює західні області України. За
минулий рік найбільший рітейлер країни і за виручкою, і за кількістю магазинів збільшив
мережу, за даними GT Parnters, на 111 об’єктів – до 835 торгових точок, в тому числі
купивши частину західноукраїнської мережі Барвінок. Що характерно – всі магазини
компанії зі штаб-квартирою в Дніпрі працюють під одним брендом, незалежно від регіону,
площі і формату. Також в минулому році АТБ почав оновлення своїх старих маркетів.
Першим став супермаркет в рідному місті рітейлера. Другу сходинку утримує колись
найбільша і найбільш прибуткова FMCG-група України – Fozzy Group. На відміну від
конкурента, вона розвиває кілька брендів, в залежності від специфіки того чи іншого
об’єкту: гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, супермаркети Сільпо, магазини біля дому Фора,
дискаунтери Thrash! За даними GT Partners, група відкрила за рік 59 магазинів, але загальна
кількість торгових точок рітейлера збільшилася лише на 8 – з 522 до 530 об’єктів. Швидше
за все, це пов’язано з появою в портфелі компанії нового бренду – мережі дискаунтерів
Thrash!, яка розвивається в тому числі на площах, що раніше використовувались під
магазини Сільпо. Крім того, з деяких регіонів, наприклад, Харкова – Фора взагалі вирішила
піти. Так що Fozzy в минулому році не тільки відкривала, але і закривала магазини. Замикає
трійку лідерів топ-10 продуктових мереж волинська компанія Volwest Group – одна з
небагатьох компаній продуктового рітейлу України, яка вибрала розвиток мережі по
франчайзингу. Поки що до портфеля брендів групи входять три торгові марки Наш Край,
Наш Край Експрес, Дісконт. У січні цього року стало відомо, що рітейлер буде розвивати ще
й мережу супермаркетів SPAR. За підрахунками GT Partners, до початку 2017 року в Україні
налічувалося 214 торгових точок, які працюють під ТМ групи: за рік з’явилося 50 нових
об’єктів. Але при цьому необхідно враховувати, що самої компанії належить небагато
магазинів: більшість з них відкриті по франчайзингу, і належать партнерам Volwest Group –
наприклад, за 2016-й розпочали роботу всього три власні заклади мережі, і 47 –
торговельних точок франчайзі. Серед топ-10 продуктових мереж України є і компанії, які
поступово скорочують кількість магазинів. Одна з них – порівняно молода (заснована
влітку 2015 року) мережа сімейних супермаркетів Делві з штаб-квартирою в Кривому Розі.
В неї плани наполеонівські – до кінця 2017-го довести кількість торгових точок до 200, а до
2021-го – до 1000 маркетів. Але за підсумками минулого року мережа трохи зменшилася – з
126 до 120 магазинів, незважаючи на те, що було відкрито 36 нових об’єктів. Також більше
точок закрив, ніж відкрив, ПАККО-Холдинг – кількість магазинів, що працюють під
брендами Вопак і Пакко скоротилося з 98 до 90 об’єктів. Однак лідер по зменшенню мережі
– старожил українського ринку Фуршет. Компанія Ігоря Баленка за минулий рік була
змушена закрити 17 супермаркетів, а відкрила лише один – у Чернівцях. Невтішна
тенденція для рітейлера зберігається вже декілька років: зокрема, в 2015 році Фуршет
виселили з ТРЦ Gulliver, відкривши на його місце супермаркет Сільпо.
Читати повністю (табл.) >>>
За матеріалами rau.ua
 DROGERY

Куда двигается сектор дрогери
в Украине?
15.02.2017

Интернет издание All Retail представляет новый обзор "Рынок
дрогери-ритейла Украины: Основные тренды 2016 г. Прогнозы развития на
2017-2018 гг.".
В отчете основной акцент был сделан на подведении итогов развития сектора
торговли товарами бытовой химии и личной гигиены Украины в последнем году, а также
определение возможных путей его эволюции на ближайшее будущее. В исследовании
детально освещена картина современного этапа развития дрогери-сетей Украины,
проанализированы основные тенденции и закономерности, систематизированы данные по
физическим показателям крупнейших ритейлеров страны. В ходе исследования было
проанализировано большинство из современных сетей сектора торговли товарами
бытовой химии и личной гигиены (дрогери) Украины, систематизированы их физические
показатели (общее количество торговых точек, количество открытых магазинов за год,
суммарную торговую площадь, количество областей покрытия и др.). Кроме того,
выделены основные тенденции развития украинского рынка дрогери-розницы в 2016 году,
а также определены векторы физического развития рынка в этом сегменте и его основных
операторов на ближайший год.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
EVA увеличила количество
торговых точек
16.02.2017

Линия магазинов EVA, национальная сеть магазинов для женщин
формата drogerie, открыла 4 новые торговые точки. Об этом сообщили в
пресс-службе компании.
В частности, 12 февраля 2 магазина в городах Днепр по адресу пр. Гагарина, 167 и
Белозерское Донецкой области по адресу ул. Ватутина, 7. Через день, 14 февраля, начал
работу магазин в Андрушевке Житомирской области по адресу ул. Зозулинского, 20А. И,
наконец, сегодня, 16 февраля свои двери распахнул магазин в Киеве по адресу бул. Дружбы
Народов, подземный переход А. В Днепре открылся 38-й магазин EVA. Торговая площадь
составляет 132 м2. В Днепропетровской области это 85-й магазин. В Белозерском это 1-й
магазин, в области – 31-й. Площадь торговой точки составляет 99 м2. В Андрушевке также
открылся 1-й магазин EVA, в Житомирской области – 11-й. Его торговая площадь – 92 м2. В
Киеве начал свою работу 66-й магазин, в области это 90-й магазин EVA. Торговая площадь
точки – 145 м2. По состоянию на 16.02 Линия магазинов EVA работает в 23 областях
Украины и насчитывает 457 магазинов. Линия магазинов EVA предлагает большой
ассортимент косметики, продукции по уходу за лицом и телом, средства личной гигиены,
бытовой химии, бижутерии и аксессуаров. В честь открытия магазинов все покупатели
принимают участие в розыгрыше призов и подарочных сертификатов.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

ФГИ повторно объявил конкурс на замещение должности
гндиректора «Президент-Отеля»
11.02.2017

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины повторно
проведет конкурсный отбор на замещение вакантной должности
генерального директора ЧАО «Президент-Отель».
По результатам предыдущего отбора победитель не был избран. Конкурс состоится
7 апреля 2017 года. Заявления и конкурсные предложения принимаются до 2 марта 2017
года. Среди требований к соискателям – высшее образование, опыт работы на руководящих
должностях не менее пяти лет, способность управлять изменениями, ориентация на
результат, коммуникация, лидерские навыки работы в команде, деловые навыки, др.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua
 ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ
 ТУРИЗМ

ТОП-15 стран, куда ездили украинцы
в прошлом году
14.02.2014

В прошлом году из страны выезжали свыше 24,6 млн украинцев,
при этом больше 98% из них ездили за границу с частными визитами. Об
этом свидетельствуют данные Госстата.
И только 0,9% или 224 тысячи граждан, согласно опубликованным данным, ездили в
другие страны с туристическими визитами, а еще 0,63% или 156 тысяч украинцев - с
деловыми. В Госстате сообщают, что свыше 10 млн украинцев в прошлом году выезжали в
Польшу, практически 3,86 млн граждан - в Россию, в Венгрию еще 2,89 млн, в Молдову - 1,65
млн украинцев, а в Беларусь - свыше 1,11 млн граждан. Согласно данным статистической
службы, странами, которые больше всего принимали украинцев с бизнес-визитами в
прошлом году, являются Польша, Беларусь, Болгария, Турция и Россия. В свою очередь,
въезжали в Украину в 2016 г. свыше 13,3 млн иностранцев. Из них свыше 4,2 млн граждане
Молдовы, 1,82 млн - из Беларуси, 1,47 млн - граждане России, еще 1,26 млн - из Венгрии, а
также 1,19 млн - граждане Польше. Согласно данным Госстата, иностранцы приезжали в
Украину снова-таки преимущественно с частными визитами - свыше 97%. В качестве
туристов в страну въезжали 172 тысяч граждан других стран, 167 тысяч - в рамках
культурного и спортивного обмена. Свыше 33,3 тысяч иностранцев приезжали с деловыми
и дипломатическими поездками, преимущественно из Турции, Молдовы, Беларуси, России
и Грузии. Также, согласно опубликованным данным, в Украину в 2016 году иммигрировали
3 145 граждан других стран, на учебу приехали 2 087, а на работу - 26 человек.
В какие страны ездили украинцы (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА

Сеть кинотеатров WIZORIA открылась
в курортном городке Миргород
15.02.2017

Украинская сеть инновационных кинотеатров WIZORIA продолжает
развитие сети. На этот раз новый кинотеатр открылся в курортном
городке Миргород, в торговом центре Мир.
Официальное открытие прошло 27 января презентацией фильма украинского
производства «Правила боя» с участием актеров и других участников съемочной группы.
На сегодня кинозалы WIZORIA уже работают в Киеве и Полтаве, также, в дальнейшем, будут
открываться другими регионами Украины. Теперь жителям и гостям курортного города
доступно качественное, современное кино, соответствующее требованиям времени.
WIZORIA в Миргороде - это двухзальный кинотеатр с комфортными креслами,
качественным звуком, инновационной точностью изображения, современными
технологиями для просмотра фильмов в формате 3D. Дополнят незабываемые впечатления
от посещения нового кинотеатра особый и вкусный попкорн, хот-доги и другие изюминки.
В кинотеатре на постоянной основе действуют акции, скидки, а также планируются
интересные мероприятия, розыгрыши с подарками.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ
 СПОРТ

ФГИ отстоял в суде киевский
стадион «Старт»
14.02.2014

Киевский апелляционный хозуд оставил в силе решение Хозсуда
Киева от 17 марта 2016 г. о расторжении договора купли-продажи и
возврата стадиона «Старт» в сферу государственного управления.
Данным решением были удовлетворены исковые требования регионального
отделения Фонда госимущества Украины, причиной которых было невыполнение
обязательств инвестором. Стадион «Старт» в 2010 году по результатам некоммерческого
конкурса был продан компании «Голден Хаус» для создания спортивно-оздоровительного
комплекса, однако, как утверждают в ФГИ, инвестор до сих пор не выполнил обязательств
и забросил исторический памятник.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua
 АЗАРТНІ ІГРИ

На Київщині поліція припинила діяльність
24-х гральних закладів
14.02.2017

Підпільні заклади знаходились у Вишневому, Ірпені, Василькові та
Білій Церкві. Сума вилученого грального обладнання становить майже
півмільйона гривень.
Упродовж двох днів оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Київській
області ДЗЕ Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою столичного регіону
провели обшуки у 24-х підпільних гральних закладах. Знаходились клуби у Вишневому,
Ірпені, Василькові та Білій Церкві. Під час проведення санкціонованих обшуків
правоохоронці вилучили 166 одиниць грального обладнання та 25 тисяч гривень. За
попередніми даними сума вилученого обладнання становить близько 500 тисяч гривень.
На даний час працівники поліції проводять заходи по встановленню осіб, причетних до
організації та підтримки функціонування незаконних закладів. Кримінальне провадження
відкрито за ст. 203-1 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під Києвом поліція викрила казино, вхід ло якого коштував 1000 доларів.
Читати повністю >>>

Читайте також: Зупинена діяльність 65 гральних
закладів у різних регіонах України >>>

За матеріалами npu.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ПОСЛУГИ B2B
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Украина опустилась в рейтинге
экономических свобод

Рынок медийной интернет-рекламы
вырос на 38%
14.02.2017

Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины за 2016 составил
1784 млн грн, что на 38% превышает аналогичный показатель 2015 г. в
гривневом исчислении. Доля прямых продаж на этом рынке составила 47%.
Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились так: баннерная
реклама - 51,2%; in-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pauseroll, overlay-реклама, - picture-in-pause) - 28,7%; in-page video (content-roll) - 4,8 %; Другие
нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и
screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама
в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) - 12,3%; спонсорство - 3,0 %.
Впервые в ходе исследования были определены доли мобильной медийной интернетрекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств. В долях от
общего оборота медийной интернет-рекламы доля мобильной рекламы составила: доля
Баннерной рекламы - 19,0%; доля In-stream video - 4,9%; доля In-page video (content-roll) 1,1%; доля других нестандартных решений - 8,1%. Определена доля Programmatic на рынке
медийной интернет-рекламы. За исследуемый период у агентств закупки посредством
Programmatic составили 9,7%, у площадок продажи посредством Programmatic составили
30,0%. Методика измерения объема медийной интернет-рекламы основана на
перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и
сейлз-хаусов. Участникам исследования было предложено заполнить специальные анкеты,
в которых агентства на анонимной основе указывали суммы полученных от
рекламодателей средств по конкретным сайтам, а сайты - долю в своих оборотах группы
агентств, предоставивших анкету. Сейлз-хаусы и Сети дополнительно предоставили
информацию, позволяющую компенсировать дублирование данных.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компанія «Медіа Група Україна» створює єдиний інформаційний
мультиплатформовий бренд «Сьогодні»
14.20.2014

З 14 лютого телебачення, преса, діджитал - всі ці канали комунікації
тепер будуть об'єднані в спільний інформаційний бренд «Сьогодні». Про
це повідомляє прес-центр Компанії «СКМ»
У результаті синергії і активної взаємодії між інформаційним мовленням телеканалу
«Україна», сайтом Сегодня.ua і газетою «Сегодня» буде здійснюватися максимальне
інформування аудиторії 24 години на добу, 7 днів на тиждень під єдиним брендом «Сьогодні». Метою бренду «Сьогодні» є задоволення потреб широкої аудиторії в інформації
при дотриманні основних цінностей, які залишаються незмінними - баланс думок,
достовірність, громадські інтереси, незаангажованість і об'єктивність. Євген Лященко,
директор «Медіа Групи Україна»: «Створення мультиплатформового новинного бренду
«Сьогодні» - це етапні зміни, до яких ми давно готувалися і цілеспрямовано йшли. Наше
завдання - донести глядачам і читачам необхідну їм інформацію оперативно і зручним для
них каналом, відповідаючи при цьому за її якість. Саме тому було прийнято рішення про
створення єдиного новинного бренду «Сьогодні»». Олексій Мустафін, генеральний
продюсер інформаційного мовлення «Медіа Групи Україна»: «У наш час стираються колись
непорушні кордони між медіа. У сучасному світі споживач хоче отримувати інформацію в
усіх формах: йому потрібні і тексти, і фото, і відео, і графіка. І використовувати всі медіаканали - навіть одночасно. Новинний бренд «Сьогодні» вже давно комунікує зі своєю
аудиторією не тільки через газету і сайт, але і через інші канали: соцмережі, YouTube. Тепер
до них додається і телебачення. Це не тільки нові можливості для глядачів і читачів. Ми
таким чином послідовно реалізуємо ідею новин 24/7 - на наше переконання, найбільш
затребуваний інформаційний формат для сучасної України».
Читати повністю >>>
ТОВ «Медіа Група Україна» – медіа-холдинг, який об'єднує національний телеканал загального
інтересу «Україна», телеканал «НЛО TV», «Індиго TV», тематичні канали «Футбол 1» і «Футбол 2»,
«Регіональну Медіа Групу» (канали «Донбас», «34 канал»,«Сигма»), сейлз-хаус «Медіапартнерство»,
компанію «Діджитал Скрінз»(OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанії «Теле Про», Front Cinema і
холдинг «Сьогодні Мультимедіа». Власником медіа-холдингу ТОВ «Медіа Група Україна» є АТ «Систем
Кепітал Менеджмент».

За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»

БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Ассоциация налогоплательщиков
добивается снижения налогов
16.02.2017

Ассоциация налогоплательщиков во главе с бывшим послом Грузии, а
ныне президентом Ассоциации Григолом Катамадзе добивается снижения
налоговой базы и упрощения законодательства в этой данной сфере.
Проект нового Налогового Кодекса внесут на рассмотрение законодателей уже в
апреле. В тонкостях налогообложения журналист dnipronews разбирался на встрече членов
Ассоциации с предпринимателями Днепра. Изменения, предложенные проектом
либерального Кодекса, коснутся многих сфер. Так, планируется объединить налог на
доходы физлиц и единый социальный взнос в один налог. С 1 января 2018 г.
предусматривается единая его ставка в размере 32%, в 2019 году она снизится до 28% , а к
2010 году составит уже 20%. Общее количество налогов планируется снизить и вместо 13
оставить 9. Это пять общегосударственных - ПДВ, налог на доходы физлиц, на выведенный
капитал, акцизный сбор и взносы за использование природных ресурсов, и 4 местных налог на недвижимость, на землю, сельскохозяйственный, а также налог с физлицпредпринимателей и представителей микро и малого бизнеса. Планируется и введение
новых форм в виде микро и малого бизнеса. Налогообложение таких предпринимателей
составит всего 5%, из которых 2% будут перечислены в соцстрах. На сегодняшний день
Проект находится в стадии доработки и презентуется предпринимателям по всей Украине.
Если он будет одобрен законодателями, все изменения вступят в силу уже с 1 января 2008
года. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Ассоциации.
Читать полностью >>>
По материалам dnipronews.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2017

Украина опустилась на 4 позиции до 166-го места среди 180 стран в
рейтинге экономических свобод. Об этом свидетельствуют данные рейтинга,
составленного исследовательским центром The Heritage Foundation.
Так, Украина набрала 48,1 балла, это на 1,3 балла выше, чем в прошлом году. В то же
время, средний балл в регионе – 68, а в мире – 60,9. Согласно рейтингу, по итогам 2016 года
украинская экономика из-за политического кризиса и военных действий на Востоке
оставалась одной из наиболее репрессивных экономик в Европе. При этом, к достижениям
Украины за прошедший год авторы отнесли торговую свободу и налоговую политику.
Вызывают обеспокоенность проблемы в сферах верховенства закона, государственных
расходов и инвестиционной свободы. Кроме Украины, в список стран с "репрессивной
экономикой" входят еще 22 страны. Рядом с Украиной в рейтинге – Ангола и Суринам.
Беларусь в данном рейтинге поднялась на 104 место рейтинга со 157, Россия - на 114 место
со 153. Уровень свободы экономик стран мира рассчитывается по среднему
арифметическому из 12 показателей (ранее было 10), среди которых: свобода бизнеса,
торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свобода,
гарантии прав собственности, размеры бюрократического аппарата, степень защиты от
коррупции. Таким образом, теоретически у "абсолютно свободной экономики" в итоге
может получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, – ноль.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
БЛОГ

Отчет Гройсмана: реальные успехи
Кабмина или ловкость рук

Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам economy.apostrophe.ua
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15.02.2017

Кабинет министров во вторник, 14 февраля, представил отчет о ходе и
результатах выполнения программы деятельности правительства в 2016 г. Со
своей стороны, "Апостроф" также проанализировал работу власти и выяснил,
что многие из "достижений" правительства довольно далеки от реальности.
Уже три года экономика Украины и ее социальная сфера валятся в пропасть, что не
мешает правительствам бравурно рапортовать о своей работе. В этом смысле весьма
наглядным является радужный отчет экс-премьер-министра Арсения Яценюка в феврале
прошлого года на фоне рекордного обвала ВВП второй год подряд. Кстати, после этого
отчета Яценюк был отправлен в отставку. Нынешний премьер Владимир Гройсман,
очевидно, решил пойти по стопам предшественника, заявив о "выполнении задачи по
обеспечению создания предпосылок для развития экономики", "взвешенной политике и
проведении первоочередных реформ", благодаря чему удалось обеспечить рост ВВП.
Причем рост реального ВВП в четвертом квартале 2016 года премьеру удалось разглядеть
на уровне аж 4,7% по отношению к тому же периоду 2015 года, которое якобы привело к
росту по итогам года на 2,2%. Разумеется, в 2016 году не наблюдалось такого же
обвального падения ВВП, как два предыдущих года – падать уже почти некуда. Однако, и
поверить в почти 5-процентный реальный экономический рост в октябре-декабре весьма
затруднительно. Тем более при отрицательном товарном сальдо внешнеторгового баланса
– в четвертом квартале, как и в предыдущих трех, мы больше импортировали, чем
экспортировали. В целом за год экспорт упал на 4,6%, а импорт на столько же подрос.
Вероятнее всего небывалый "рост" ВВП в четвертом квартале можно объяснить
сочетанием двух факторов: погодой и ловкостью рук тех, кто его насчитал. Судите сами.
Рост индекса промышленной продукции в четвертом квартале составил менее 3% - в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. А вот рост индекса промышленной
продукции по промышленной группе "Энергия" в ноябре был +5,1%, в декабре - +6,2%.
Думается роль сыграло относительно холодное окончание осени и начало зимы с одной
стороны, а также резкое повышение коммунальных тарифов – с другой. Теоретически, при
расчете реальных показателей, повышение цен и тарифов иметь влияние не должно –
должна производиться "очистка" от него за счет применения индекса-дефлятора. На
практике же, занижая ценовые индексы (или хотя бы "перенося" их влияние во времени в
будущие периоды) можно успешно манипулировать показателем реального ВВП.
Заявленный Кабмином в прошлом году индекс инфляции в 12,4% (и это при резком и
неоднократном росте тарифов, отказа от госрегулирования цен на целый ряд товаров,
девальвацию гривны на 20% и т.д.) как раз и дает все основания утверждать, что мнимый
рост был достигнут описанным образом. Добавляет сомнительности официальному
индексу потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции,
который в 2016 году составил целых 35,7%. Кроме того, имеются подозрения, что
национализацию "Привата" также могли ловко обратить в экономический рост. При этом
правду об истинном состоянии дел в экономике в 2016 году мы можем не узнать никогда.
Устранять последствия подобных манипуляций спустя значительное время сложно, а без
смены власти ожидать подобного попросту бессмысленно. Хвастовство же Кабмина в
вопросе снижения уровня теневой экономики с 40% до 35%, которое якобы связано с
доверием к реформам, и вовсе высосано из пальца – это оценочный показатель,
выведенный самими чиновниками. В случае смены состава Кабмина как раз этот
показатель подвергнется пересмотру "задним числом" немедленно. Забавно выглядит и
утверждение о росте капитальных инвестиций за девять месяцев 2016 года на 16,4% показатель-то измеряется в гривне. А теперь давайте сравним 167 млрд грн инвестиций за
девять месяцев 2013 года (в ценах и по курсу, который был тогда) с 204,5 млрд грн за
девять месяцев 2016 года. Падение в разы! Еще один "успех", о котором отчитывается
правительство – переориентация экспортных потоков со стран СНГ на страны ЕС. Странно,
правда, радоваться тому, что экспорт в ЕС по сравнению с 2015 годом вырос на 2,4% (при
том, что годом ранее обвалился на 26,2%), тогда как экспорт в Россию обваливается уже
третий год подряд, теперь – на 25,8%. Таким образом, Гройсман забыл упомянуть, что
экспорт из Украины в ЕС по сравнению с 2013 годом сократился на 22%, экспорт в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – более чем втрое. В итоге экспорт в целом за тот
же период рухнул на 43%. Сомнительный успех. Тем более что падение продолжилось и в
2016 году. Однако само по себе падение объема экспорта – это еще полбеды. Гораздо хуже,
что продолжает деградировать его структура. Если в Россию и страны СНГ поставлялись
существенные объемы продукции машиностроения, то в ЕС мы экспортируем почти
исключительно сырье, причем, в основном, продукцию растениеводства. Добавленная
стоимость у таких экспортных товаров совершенно несопоставима. А, соответственно,
несопоставимо и количество рабочих мест на таких производствах, уровень квалификации
персонала и т.д. При этом товарная структура экспорта продолжает ухудшаться – экспорт
делается все более сырьевым. Стабилизация, которую правильнее было бы назвать
стагнацией и которая имела место в экономике в 2016 году, объясняется уж точно не
успешностью реформ. В первую очередь, как уже указывалось выше, ее причина в
радикально низкой базе сравнения после двух лет обвала. Что же касается секторов,
которые послужили подпоркой для такой стабилизации, то это, прежде всего, традиционно
сельское хозяйство, в котором пока еще получается наращивать объемы производства (в
2016 году - +6,1%). Однако, следует иметь в виду, что этот локомотив роста постоянно
тянуть экономику не может. …
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Кабинет министров представил отчет о выполнении программы
правительства за 2016 год. Документ, очевидно, готовили долго - все успехи
изложены на 200 страницах.
По версии правительства, достижения есть практически во всех отраслях - начиная с
улучшения макроэкономической ситуации и заканчивая реформой госслужбы и
внедрением различных электронных сервисов для граждан. ВВП вырос на 2,2%,
увеличилось число зарегистрированных предприятий, долгожданную господдержку
получили аграрии, созданы условия для повышения добычи газа и производства
электроэнергии. Такой видит реальность Кабмин Владимира Гройсмана, приступивший к
исполнению обязанностей в апреле прошлого года. LIGA.net проанализировала,
действительно ли в стране все так хорошо, как говорят в правительстве. Для этого мы
выбрали из документа 10 ключевых направлений, оказывающих непосредственное
влияние на экономику. Позитивные изменения есть. Но часто они сопровождаются
нюансами, о которых Кабмин предпочитает не вспоминать.
1. Макроэкономическая стабилизация. Достижения КМУ: Ситуация в экономике
стабилизировалась: ВВП Украины, по итогам года, вырос на 2,2%, промпроизводство - на
2,4%. Добавилось оптимизма и у бизнеса - капитальные инвестиции увеличились на 16,4%
за 9 месяцев. Чистый прирост прямых иностранных инвестиций составил $3,35 млрд.
Уменьшилась зависимость от торговли с РФ: доля экспорта в ЕС выросла с 29,5 до 31,9%. А
в Россию, наоборот, снизилась с 11,9 до 9,3%. Хорошие новости есть и для потребителей:
рост цен замедлился с 43,3% до 12,4%. Номинальная средняя зарплата, по официальной
статистике, повысилась на 23,5% - до 5 183 грн. Реальные зарплаты увеличились на 9%. О
чем умалчивает правительство: Рост экономики - следствие низкой сравнительной базы
после застоя в 2012-2013 годах и обвала ВВП на 7 и 10% в 2014-2015 годах. Для сравнения:
огромная экономика Германии в 2016-м выросла также практически на 2%, а рост ВВП
Польши ожидался на уровне 3,4%. Большую часть инвестиций в Украину по-прежнему
обеспечивают иностранные банковские группы, конвертируя ранее выданные кредиты
украинским "дочкам" в их капитал. Частично поддерживают экономику вливаниями уже
работающие здесь инвесторы, преимущественно из аграрного сектора. При этом в общем
экспорте Украины аграрная продукция занимает уже 40%. Продукция с высокой
добавленной стоимостью практически не экспортируется. Экономика остается слишком
зависимой от мировых цен на сырьевые товары. Радужная статистика, связанная с
увеличением зарплат, отчасти объясняется двукратным снижением ставки ЕСВ до 22%. Это
позволило предпринимателям вывести часть зарплатного фонда из тени, что и
отобразилось в цифрах Госстата. Бизнес действительно начал повышать зарплаты
персоналу, но пока достаточно скромно. По данным Ernst & Young, в первом полугодии
2016-го 74% компаний подняли зарплаты в среднем на 13%, а оставшиеся планировали
индексировать их на 10% в течение следующих шести месяцев. Но это всего лишь
номинальное увеличение, оно едва покрывает уровень инфляции.
2. Реформа ГФС. Достижения Кабмина: Утверждены ключевые показатели
эффективности (KPI) для налоговиков. Сокращен штат ГФС на 3 600 человек - до 41 178,
продолжается обновление персонала. Ликвидирована налоговая милиция. На таможне
запущена система обмена данными “Единое окно”. Улучшено администрирование и
показатели сбора налогов. О чем умалчивает правительство: В сводный бюджет Украины в
2016 году поступило 756 млрд грн: почти на 30% - или 171 млрд грн - больше, чем в 2015-м.
В правительстве достижение связывают прежде всего с детенизацией экономики. По
подсчетам Минэкономразвития, за прошлый год из тени вышло 5% ВВП страны. Даже если
так - это всего около 100 млрд грн (из которых лишь часть была бы уплачена в виде
налогов). То есть основная причина повышения сборов налогов - инфляция, напрямую
влияющая на собираемость НДС и акцизов. Бизнес видит определенные сдвиги в подходах
ГФС к администрированию налогов. Но ведомство Романа Насирова все равно остается
самым проблемным для предпринимателей. По данным офиса бизнес-омбудсмена, 49%
всех жалоб на госорганы - именно в адрес ГФС. Проблемы с возмещением НДС до сих пор не
решены. За прошедший год неоднократно повторялись скандалы с приостановкой
возмещения налога в ручном режиме. Последний раз - буквально месяц назад с
представителями аграрного сектора. Вызывает вопросы и обновление штата ГФС. Роман
Насиров не раз и не два повторял в своих интервью, что “найти новых профессиональных
людей на узкие специальности нелегко” и “многолетняя служба в ведомстве - не признак
коррупционера”. На ключевых постах в ГФС остается немало людей, работавших там и до
Революции достоинства на формально небольших зарплатах. Что касается выполнения
показателей эффективности, то буквально на днях министр финансов Александр Данилюк
заявил, что ГФС о них до сих пор не отчитывается. Равно как и недостаточно эффективно
борется с конвертационными центрами.
3. Бюджетная реформа. Достижения Кабмина: Более последовательная
бюджетная политика. Расходы на социальное обеспечение увеличены на 146%, оборону и
безопасность - на 127%, образование - на 115%, здравоохранение - на 109%. Дефицит
госбюджета составил 3,1% ВВП, что превзошло ожидания МВФ. Национализация
ПриватБанка предотвратила дестабилизацию финансового сектора. О чем умалчивает
правительство: В конце 2016 года курс доллара резко взмыл вверх. Одна из ключевых
причин - непропорционально высокие бюджетные расходы в декабре, создавшие давление
на гривню. Практика освоения бюджетных денег в последние месяцы года так никуда и не
делась. В спешке теряется и эффективность использования этих средств. Едва ли заметно
повышение качества образования или медицины пропорционально возросшим на них
расходам. Правительство делает акцент на ярко выраженных социальных статьях, пытаясь
угодить электорату, и практически не уделяет внимания реальным статьям развития немногочисленным инвестиционным проектам. В конце прошлого года в
Минэкономразвития фактически признали провал реализации 10 таких проектов в 2016
году. Среди таковых, к примеру, строительство современного лечебно-диагностического
комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет” и
реконструкция Национального института рака. Национализация ПриватБанка
действительно обошлась без эксцессов - правительству удалось избежать паники среди
населения. С другой стороны, для докапитализации финучреждения Минфин выпустил
гособлигации на сумму 116 млрд грн, часть из которых уже монетизирована. Банк Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова, по сути, спасен за деньги налогоплательщиков. Но
вернут ли они деньги в казну? Кредиты, выданные компаниям бывших акционеров
ПриватБанка, реструктурированы на 10 лет. О перспективах возврата денег в
правительстве предпочитают не говорить.
4. Приватизация и реформа корпоративного управления. Достижения Кабмина:
На более чем 1000 объявленных аукционах продано 147 госпредприятий. Поступления от
приватизации принесли в бюджет 190 млн грн. Проведены 120 "голландских" аукционов для продажи неликвидных объектов малой приватизации. Правительство предложило
исключить из списка не подлежащих приватизации еще 391 объект. Кабмин работает над
улучшением корпоративного управления на госпредприятиях. О чем умалчивает
правительство: План приватизации не выполняется уже третий год. Цифра 17 млрд грн
кочует из бюджета в бюджет, а государственные активы продолжают терять в цене.
Вместе с этим предприятия, которые государство выставило на продажу, сотрясают
коррупционные скандалы. Одесский припортовый завод, Центрэнерго, государственные
облэнерго стали объектами журналистских расследований и фигурантами уголовных дел.
Самый громкий случай - провал приватизации ОПЗ, который с начала года остановил
производство. Едва ли не единственный успех - продажа в самом конце года китайским
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инвесторам Украинского банка реконструкции и развития. Но и эта сделка до сих пор не
завершена. Правительство действительно ведет работу по улучшению корпоративного
управления на госпредприятиях. Вместе с тем на крупнейших государственных объектах аэропорту Борисполь, Центрэнерго, Укрспирт и прочих - продолжают работать
руководители в статусе и.о. Многочисленные конкурсы заканчиваются безрезультатно. Как
показывает практика, политической воли для изменения ситуации нет.
5. Реформа энергетического сектора. Достижения Кабмина: Нафтогаз Украины
впервые за пять лет получил прибыль 21 млрд грн. А значит, отпала необходимость в
дотациях со стороны бюджета. Запущена реструктуризация Нафтогаза для разделения
функций транспортировки и хранения газа, что соответствует европейской практике.
Произошла либерализация рынка электроэнергии. Началась оптимизация деятельности
угледобывающих предприятий. О чем умалчивает правительство: Повышение цен на газ
для населения и предприятий коммунальной энергетики (ТКЭ), а также переход от
прямого бюджетного дотирования Нафтогаза к системе субсидирования населения
действительно улучшили показатели госхолдинга и снизили давление на бюджет. Тем не
менее прибыль Нафтогаза почти на 80% обеспечивают доходы от транзита природного
газа через территорию Украины. Цены на газ для социальной сферы остаются ниже
рыночного уровня, что делает убыточным этот сегмент газовой отрасли.
Задекларированное приведение цен для промышленности и населения к единому уровню
так и не состоялось. Рост цен на газ на европейском рынке в 2017 году, а также падение
платежеспособности населения делает маловероятным формирование полноценного
газового рынка и в 2017-м. Нафтогаз остается монопольным поставщиком топлива для
населения и предприятий теплокоммунэнерго. Требование Энергетического сообщества
отделить деятельность транспортировки газа от других сегментов газового бизнеса будет
выполнено только после решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору
Нафтогаза и Газпрома, которое прогнозируется не раньше июля этого года. Если спор
затянется, реформу отложат. Либерализация рынка электроэнергии также не состоялась.
Несмотря на задекларированную цель по отмене перекрестного ценового субсидирования
на рынке электроэнергии, разница в тарифах на э/э для промышленности и бытовых
потребителей сохраняется на уровне 3-4 млрд грн. Частично это связано с введением
формулы “Роттердам+”. По ней в тариф на э/э закладывается стоимость угля в голландском
порту с учетом доставки в Украину. Угольную отрасль реформы и вовсе не коснулись.
Введение формулы “Ротердам+” при расчете цен на уголь привело к дополнительным
доходам тепловой генерации. Но эти средства так и не пошли на модернизацию угольных
предприятий, в том числе государственных.
6. Транспортная реформа. Достижения Кабмина: Обеспечивается сопровождение в
Верховной Раде законопроекта “О железнодорожном транспорте”. Изучен международный
опыт внедрения заказа на социальный транспорт. В рамках структурной реформы
Укрзализныци создан филиал Пассажирская компания Укрзализныця. Идет разработка
стратегии УЗ. О чем умалчивает правительство: Реформа железнодорожного транспорта
буксует. Перспективы прорыва в 2017 году неочевидны. В ноябре 2016-го комитет
Верховной Рады по вопросам транспорта отправил проект закона о железнодорожном
транспорте на доработку. Это ключевой документ, разделяющий хозяйственные и
регуляторные функции в отрасли. Основное новшество - допуск частных операторов на
рынок тяги, при этом железнодорожная инфраструктура остается в собственности
государства. Впервые его представил министр Андрей Пивоварский в мае 2015-го. По сути с
принятием этого законопроекта должна была стартовать реальная реформа железной
дороги. Не удалось пролоббировать важный для отрасли закон и преемнику Пивоварского
Владимиру Омеляну. Поэтому созданное в начале 2016 года ПАО Укрзализныця
продолжает работать с новым менеджментом, но в старых условиях. В авиации пока также
нет особых успехов. Соглашение о Совместном авиационном пространстве с Европой
постоянно переносится, его перспективы туманны. Наши чиновники винят в этом
европейскую сторону. Есть над чем работать и в автодорожном хозяйстве.
7. Реформа аграрного сектора. Достижения Кабмина: Агросектор получил
финансовую господдержку. В течение 2016 года приняты законопроекты о безопасности
пищевых продуктов. Производители органических продуктов получили доступ на рынок
ЕС. Готовится земельная реформа - внесены изменения в процедуру землеотвода,
формируется электронный кадастр. О чем умалчивает правительство: Доступ к
кредитованию аграриев в 2016 году был фактически заблокирован, а льготные кредиты на
незначительные суммы смогли получить лишь отдельные “избранные” агрокомпании.
Несмотря на отсутствие кредитования, аграрии смогли показать урожайный рекорд, собрав
64 млн т зерна. Однако сложности с обеспечением их ресурсами (семена, удобрения,
средства защиты растений, техника) не гарантируют повторения результата.
Сертификация зерна и контроль за эпизоотической ситуацией, как, впрочем, и за
карантинными организмами, - пока еще слабые места в украинском АПК. Ведь
Госпродпотребслужба, заменившая сразу пять контролирующих органов, на протяжении
года практически не была сформирована и не получала финансирования. Земельная
реформа провалена. Мораторий на продажу сельхозземель и не снят. Законопроект об
обороте земель сельхозназначения все еще находится в разработке.
8. Реформы в социальной сфере. Достижения Кабмина: Усовершенствован
механизм начисления субсидий. По данным правительства, их получают 6,7 млн семей.
Подготовлена Концепция преодоления бедности. Минимальная заработная плата
увеличена до 3 200 грн. По мнению чиновников, это позволит вывести зарплаты из тени.
Разработан законопроект о реформировании пенсионной системы, предусматривающий
единый принцип начисления пенсий и освобождение солидарной системы от
несвойственных для нее расходов. Украинское образование стало доступнее, определен
список нужных профессий. О чем умалчивает правительство: Система субсидий себя не
оправдала - у потребителей на счетах сформировался профицит начисляемых государством
компенсационных средств. Сейчас субсидии получает около трети населения, но
существует проблема с тем, как они оформляются: не все получатели субсидий имеют
реальный доход, соответствующий требованиям к начислению субсидий. В связи с
повышением минимальной зарплаты многие предприятия переводят сотрудников на
неполный рабочий день, либо же перераспределяют пропорцию белой и серой зарплат. При
этом на работодателей увеличилась налоговая нагрузка - весь ЕСВ платится исходя из
официальной зарплаты. Пенсионной реформы украинские пенсионеры пока так и не
дождались. Причина - несогласованность позиций украинской стороны и МВФ. В
украинской системе здравоохранения царит хаос - и.о. министра Уляна Супрун не находит
поддержки ни среди коллег-докторов, ни среди чиновников. Реформирование системы
образования начато, однако эффективность такой реформы под вопросом - коррупция в
системе образования, неэффективность формирования госзаказа для вузов не гарантируют
качественного обновления кадров.
9. Улучшение бизнес-климата. Что ставит Кабмин себе в достижения:
Упразднены 76 административных барьеров (разрешительных документов) для бизнеса.
Сокращается количество контролирующих органов. О чем умалчивает правительство:
Задание по сокращению количества контролирующих органов выполнено неполностью.
Реформирование этих ведомств привело к тому, что функции многих необходимых
структур просто потерялись. Например, в Украине отсутствует орган, контролирующий
ценообразование, не сформированы до конца задачи службы по защите прав потребителей.
Службу защиты прав интеллектуальной собственности должны были упразднить и
заменить новой, более эффективной структурой, но этого так и не произошло. Препятствия
для ведения бизнеса также создают визиты правоохранительных органов на предприятия,
валютные ограничения и низкая платежеспособность населения. Инвесторов от прихода в
Украину сдерживают не гармонизированные с требованиями некоторых стран-партнеров
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стандарты, коррумпированность госорганов, а также низкая технологичность украинских
производств.
10. Борьба с коррупцией. Достижения Кабмина: Обеспечивается реализация закона
"О предотвращении коррупции", в том числе системы электронного декларирования
чиновниками своих состояний. Контролируется прозрачнось финансирования
политических партий. Сформировано 67,8% штата аппарата Национального агентства по
противодействию коррупции (НАПК). О чем умалчивает правительство: Реестр
электронных деклараций был создан практически без участия государственных структур.
Его разработку профинансировали за счет целевого взноса из бюджета Дании, за
формирование задания отвечал украинский офис Проекта развития ООН. Запуск реестра
сопровождался несколькими громкими скандалами. Система заработала 1 сентября. Вскоре
оказалось, что при передаче управления программно-техническим комплексом Реестра
были грубо нарушены нормы законодательства, из-за чего НАПК практически потеряло
контроль над изменениями, которые вносились в систему. Ситуацию частично исправило
заключение формального договора с госпредприятием, которое приняло на себя функции
системного оператора Реестра. Несмотря на то что функциональность и устойчивость
системы постоянно критиковались, Реестр обеспечил завершение первого этапа
электронного декларирования. Публикация открытой информации из деклараций
депутатов и госслужащих вызвала общественный резонанс. При этом НАПК оказалось не
готово к следующему этапу работы, который подразумевал проверку деклараций,
выявление коррупционных рисков и незаконных доходов. В течение последних месяцев
2016-го НАПК не смогло правомерно проверить ни одной декларации. В то же время НАПК
запустило систему финансовой отчетности и определения размеров госфинансирования
для парламентских партий.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Майже третину коштів "Народний фронт" спрямував
на регіональні осередки - звіт до НАЗК
09.02.2017

Партія "Народний фронт", у визначений законом термін, подала до
Національного агентства з питань запобігання корупції звіт щодо державного
фінансування своєї статутної діяльності.
"Народний фронт" має розгалужену систему партійних осередків по всій країні, яка
на сьогодні налічує 633 місцеві партійні організації. Організації партії забезпечують роботу
партійних офісів, громадських приймалень, організовують заходи в рамках реалізації цілей
та завдань партії, забезпечують комунікацію із членами партії, прихильниками,
потенційними виборцями та ЗМІ. Станом на 01.01.17 партія офіційно орендувала офісні
приміщення для 360 місцевих партійних організацій, в яких, разом з центральним штабом
партії, офіційно працевлаштований 601 працівник. В першому кварталі 2017 року
планується оформити ще 76 офісів місцевих партійних організацій.На діяльність партійних
осередків у 2016 році було спрямовано 12 866 061,81 грн. Для звітування перед виборцями
щодо своєї діяльності, досягнень та виконання програми "Народним фронтом" у грудні
2016 року була видана партійна газета накладом 500 тисяч примірників. Звіт був також
розміщений в центральних та регіональних друкованих виданнях, на телебаченні та радіо.
Загальна сума витрат на звітування становила 33 483 215,22 грн. Кошти в обсязі 3 923
522,97 грн. були повернені до НАЗК. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Партії "Народний фронт"
Деньги на ветер: как партии «пожирают»
миллионы гривен
14.02.2017

Треть средств налогоплательщиков, полученных на уставную деятельность, политические партии потратили на рекламу. Таковы данные анализа
отчетов партий проведенного «Комитетом избирателей Украины».
«Народный фронт», «БПП», «Самопомощь» и ВО «Батькивщина» потратили вместе на
уставную деятельность 162, 7 млн. грн. Из них 144, 9 или 89% - это средства из госбюджета.
Партии использовали значительную часть всех средств на рекламу. С 162,7 млн. на
использование СМИ направили 63, 4 млн. гривен. Для сравнения, на заработную плату
потратили 9,9 млн. или 6%, на аренду помещений - 10, 6 млн. Больше всего денег на
рекламу потратили «Самопомощь» и «Народный фронт» - каждую вторую гривну из
государственного финансирования. «Самопомощь» потратила 22,7 млн. грн., а «Народный
фронт» - 33,2 млн. грн. При этом «Народный фронт» направил 25,5 млн. на рекламу по
телевидению, 1,3 млн. грн. - на рекламу по радио, 6,3 - на рекламу в печатных СМИ. Дороже
всего партии обошлась реклама на телеканалах 1 + 1 и 2 +2 - 6 817 200 грн. «Самопомощь»
потратила 17,6 млн на развитие собственной газеты. Еще 5 млн. партия потратила на
рекламу в других СМИ. Из них 2,5 млн. - на рекламу по телевидению. «Самопомощь»
нарастила тираж собственной газеты в 6,3 млн. экземпляров в выпуске. Это аномально
высокие показатели. При этом только символическая сумма пошла на раздачу газеты. Мы
подозреваем, что деньги могли уйти «в никуда», - рассказал генеральный директор
«Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель. Эксперты отметили, что значительная
часть финансирования парламентских партий остается «в тени». А работники политсил
получают деньги в конвертах. «Бюджетные средства должны быть направлены на развитие
партструктур. Но политические силы использовали деньги налогоплательщиков на
собственную рекламу. Это похоже на то, как подростку дают деньги на еду, а он их
проигрывает на игровых автоматах», -отметил Кошель. Всего из госбюджета на уставную
деятельность политических партий было выделено 191 млн. грн. Средства были разделены
между партиями в зависимости от их результата на внеочередных выборах в Верховную
Раду 2014 года. Таким образом, «Народный фронт» получил из госбюджета 50,2 млн. грн.
«Блок Петра Порошенко» получил 49,5 млн. грн. «Самопомощь» - 44, 4 млн. грн. Из них 19,5
млн. - при соблюдении гендерного квоты. Радикальная партия Олега Ляшко получила 16,9
млн. грн, а ВО «Батькивщина» - 6,4 млн. грн. При этом «Батькивщина» не получила деньги
за третий квартал 2016 из-за того, что не представила вовремя пакет документов.
«Оппозиционный блок» отказался от государственного финансирования, а потому не
получил соответствующих средств. К 9 февраля 2017 политические партии должны
представить НАЗК финансовые отчеты по использованных средств, полученных в рамках
госфинансирования. По состоянию на 12 февраля политические партии «Народный фронт»,
«БПП», «Самопомощь» и ВО «Батькивщина» обнародовали соответствующие отчеты. Отчет
Радикальной партии Олега Ляшко, вопреки требованиям закона, до сих пор не
обнародованы. Поэтому данные по «радикалам» не анализировались в ходе исследования.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net

44

НА ПОЧАТОК

:: СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЄВРОПА
СНД
БЛИЗЬКИЙ СХІД
ДАЛЕКИЙ СХІД
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США ТА КАНАДА
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
БЛОГ
ФОКУС

Почему торговая война между Китаем и США
неизбежна
15.02.2017

Это вызвано как позицией нового президента США Дональда
Трампа, который с 1980-х гг. неизменно критиковал американскую
торговую политику, так и застоем глобальной экономики,
возвращающим человечество к "игре с нулевой суммой".
Предпосылки. В 2016 г. торговый дефицит США составил $502,3 млрд, с одним
только Китаем - $319,3 млрд. США импортируют из КНР машины и тяжелое оборудование,
черный металл, автозапчасти, одежду и электронику, причем значительная доля этого
импорта производится на американских предприятиях в Китае или по заказу американских
компаний. Такая ситуация естественным образом ведет к закрытию заводов и стагнации
доходов рядовых американцев. Основные причины такой ситуации - относительно низкий
стандарт жизни в Китае, который позволяет платить рабочим меньше и не обращать
внимание на вопросы экологии, частичная привязка курса юаня к доллару, а также
поддержка государством ряда отраслей - от производства алюминия и стали до сельского
хозяйства, производства автозапчастей и интегральных схем. Пекин в погоне за
экономическим могуществом пускает в ход дешевые кредиты, энергетические и налоговые
субсидии, игнорирует нарушения прав интеллектуальной собственности и даже вводит
квоты на импорт и заградительные пошлины. Стоит отметить, что за восемь лет
президентства Барака Обамы США подали в ВТО 16 жалоб на те или иные действия Китая,
однако если посмотреть на график с товарооборотом между странами, то можно увидеть,
что в 2009-2016 гг. торговый дефицит Америки в торговле с Китаем вырос на $120 млрд в
год (см. Товарооборот между Китаем и США, по данным census.gov). По данным, собранным
GoldmanSachs, в 2000-2012 гг. в 16 "колеблющихся" штатах, которые принесли победу
Трампу, белые мужчины без высшего образования потеряли, в зависимости от уязвимой
отрасли, от 70 до 180 тыс. рабочих мест. Наибольший удар ощутили работники
машиностроительных, автомобилестроительных, металлургических, деревообрабатывающих, химических и текстильных предприятий. Помимо потери рабочих мест многих белых
небогатых американцев, поддержавших Трампа, не устраивает снижение реального дохода
(т. е. после вычета инфляции) беднейшей половины населения страны в 1978-2015 гг. Если
учесть, что доходы богатейшей половины в это время росли, то можно быть уверенным,
что многие американцы сегодня чувствуют себя беднее, чем 10, 20 или 30 лет назад.
Добавив к этому огромные долги домохозяйств, которые весьма затруднительно
выплатить в эпоху низкой инфляции и стагнирующих доходов, сложность в поиске
достойной работы для молодых американцев с дипломом (в довесок к которому идет
немалый "образовательный" кредит), можно понять, почему в президентской гонке
реальные шансы на победу получили люди вроде Трампа или Берни Сандерса с их
риторикой, направленной против истеблишмента.
Взгляды. Несмотря на фрагментарность, да и зачастую эмоциональную
ангажированность долетающей до нас информации о новом президенте США и его
администрации, одно можно сказать точно: Трамп никогда не был в восторге ни от бурного
экономического развития стран Азии, ни от торгового дефицита США. В 1988 г., выступая
на шоу Опры Уинфри, он говорил: "Я бы заставил наших союзников внести свою долю. Мы
нация-должник. В ближайшие несколько лет с нашей страной что-то случится, потому что
мы не можем терять по $200 млрд (в год), и, тем не менее, мы позволяем Японии заходить
на наш рынок и демпинговать. Если вы поедете в Японию прямо сейчас и попытаетесь чтото там продать, у вас ничего не получится. Просто забудьте об этом, это практически
невозможно. У них есть законы против этого. Они сделали это невозможным. Они
приезжают сюда и продают свои машины, видеопроигрыватели, они разбили наши
компании в пух и прах". В своем неизменном и уже знакомом для украинцев стиле Трамп
умудрялся одновременно жаловаться, угрожать, хвалить японцев за хватку, которой так не
хватает США и... непринужденно упускать из виду тот факт, что действующий в то время
президент США Рональд Рейган в 1981 г. ввел квоты на импорт японских автомобилей, в
1983-м ввел 45%-ную пошлину на японские мотоциклы, а в 1987-м ввел 100%-ную
пошлину на японскую электронику. Впрочем, такие жесткие решения по отношению к
одному из ключевых геополитических союзников не помешали Рейгану стать одним из
вдохновителей NAFTA (Североамериканской зоны свободной торговли), а в 1989 г.
обратиться к Конгрессу с посланием в защиту свободной торговли и открытых рынков, в
котором он называл протекционизм разрушительным. Хотя надо отметить, что, говоря о
торговле, он подчеркнул, что речь идет о торговле свободной, открытой и честной. К слову,
упоминание Рейгана в этом материале не случайно. В январском интервью Fox News Трамп,
отвечая на вопрос о том, кто его любимый президент США, назвал Рейгана и добавил: "Мне
не нравилось то, что он делал в вопросах торговли. Но в других вопросах он мне очень
нравился. Он принимал приемлемые решения в вопросах торговли, но не самые лучшие". И
здесь нам открывается важная деталь. В отличие от Рейгана, который верил в свободную,
открытую и честную торговлю, но был готов принимать жесткие решения, если она
переставала быть такой, Трамп и в интервью 1989 г. на шоу Мортона Дауни-младшего, и во
время избирательной кампании, говорил нечто исключительное: "Нет такого явления, как
свободная торговля". При этом, когда речь заходила о возможной торговой войне с Китаем,
Трамп отвечал, что эта война уже идет и Америка ее проигрывает. Есть и другая
немаловажная и неизменная особенность мировоззрения Трампа: он не видит особой
разницы между странами-врагами и "так называемыми" (произнося эту фразу, Трамп
жестом показывает кавычки) союзниками. "Забудьте о врагах", - говорил он в 1988 г. - С
ними нельзя вести переговоры так просто. Я бы заставил наших союзников заплатить и
внести свою долю (...) Самый бедный человек в Кувейте живет, как король. И, несмотря на
это, они не платят. Мы дали им возможность продавать свою нефть (благодаря военному
присутствию в заливе. — "ДС"). Почему они не отдают нам четверть дохода?". Наконец,
третья позиция Трампа заключается в расстановке приоритетов: ему не интересно не
связанное с экономикой "геополитическое" противостояние с кем бы то ни было. Да,
милитаризация Китаем Южно-Китайского моря беспокоит новую администрацию США, но
сам Трамп почти ничего об этом не говорил, а заявления, оспаривающие позицию Пекина
по этому вопросу, звучали то из уст пресс-секретаря Белого дома, то от нового госсекретаря
США Рекса Тиллерсона. При этом твит нового президента о том, что "Китай вытягивает из
США огромные деньги и богатства с помощью совершенно нечестной торговли, но не
собирается нам помочь с Северной Кореей. Круто!" говорит о том, что президент США готов
торговаться по поводу вопросов, которые предыдущими администрациями обычно
рассматривались отдельно. Такие же выводы можно сделать и из заявленных намерений
использовать вопрос Тайваня как "инструмент" для решения торговых вопросов.
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Обещания. Летом 2016 г. Трамп озвучил свой план по "защите американских
рабочих", состоящий из семи обещаний: 1. Вывести США из соглашения о
Транстихоокеанском партнерстве, которое не было на тот момент ратифицировано (23
января Трамп подписал соответствующий указ). 2. Назначить самых умных и жестких
торговых переговорщиков, которые будут "сражаться за американских рабочих". 3. Дать
указание министру торговли найти каждый случай нарушения торговых договоров со
стороны иностранных государств, которые "они используют чтобы навредить нашим
рабочим", использовать все доступные в соответствии с американскими и
международными законами инструменты, чтобы прекратить эти нарушения. 4. Сказать
партнерам по Североамериканской зоне свободной торговли (т. е. Канаде и Мексике), что
США хотят немедленно провести новые переговоры и изменить условия сделки. 5. Дать
указание министру финансов внести Китай в список стран, которые искусственно
занижают курс своей валюты, чтобы получить конкурентное преимущество. 6. Приказать
представителю по делам торговли инициировать иски по торговым нарушениям со
стороны Китая как в США, так и во Всемирной торговой организации. 7. Ввести
заградительные пошлины в случае, если Китай не откажется от "незаконной
деятельности", к которой относится также кража американских торговых секретов.
Критика. Несложно догадаться, что радикальная и местами противоречивая
программа Трампа (к примеру, Китай давно не занижает курс юаня, а фактически тратит
резервы на его поддержку) сулит много головной боли тем, кого нынешняя ситуация
вполне устраивала. Однако если сосредоточиться исключительно на торговых вопросах и
отбросить весь сопутствующий шум, то критику можно свести к таким утверждениям: 1. В
войне с Китаем американская экономика пострадает сильнее. 2. "Жесткие" переговоры с
Пекином не заставят его пойти на уступки в торговых вопросах, так как "сохранение лица"
и, соответственно, политической стабильности - это первоочередной приоритет Китая. 3.
Новые развивающиеся рынки интереснее для Китая, чем "зрелый" и поэтому не растущий
рынок США. 4. Хотя американские компании производят большое количество своих
товаров в Китае, львиная доля доходов достается компаниям. Если такая практика
прекратится,
американские
компании
пострадают
сильнее,
чем
китайская
промышленность. Кроме того, большой и продолжающий увеличиваться рынок Китая
важен для некоторых крупных и высокотехнологичных американских компаний вроде
Apple или Boeing. 5. В случае торговой войны первыми эффект ощутят на себе
американские потребители, покупающие дешевые товары в сетях вроде Walmart. 6. Чтобы
решить проблему неравенства, необходим не протекционизм, а более справедливое
перераспределение доходов в обществе. 7. Выход из Трансатлантического партнерства это экономическая сдача всего региона Китаю, который развивает свою зону свободной
торговли. Однако эти утверждения также нельзя назвать безукоризненными. Взять хотя
бы компанию Apple, которая производит свою технику на предприятиях в Китае, продает
там больше телефонов, чем в США и, чтобы не платить налоги в американскую казну,
держит около $215 млрд прибыли за границей. Глядя на такой пример, разве очевидно, что
все то, что хорошо "американской" компании, хорошо американскому рабочему? И даже
обещание Apple в 2017 г. все-таки вернуть часть денег домой связаны не с приливом
патриотизма, а с настойчивыми попытками обложить налогами эту гору выручки со
стороны ЕС. Есть и сомнения по поводу того, что торговая война ускорит восхождение
Китая на экономический Олимп, а выход из Транстихоокеанского партнерства отдаст
регион в руки Пекину, так как часто подобные заявления звучат из уст бизнесменов или
ученых с крепкими китайскими корнями. При этом ситуация в Поднебесной, страдающей
от перепроизводства и балансирующей на грани финансового кризиса, не позволяет
говорить, что в случае торгового конфликта с США китайские предприятия найдут, куда
продать избыток своих товаров, не вызвав негативной реакции на демпинг. Собственно,
именно эффект домино, когда страны одна за одной начинают вводить протекционистские
меры, нанося вред глобальной экономике - это то, что страшит многих экономистов, для
которых Трамп видится то слоном в посудной лавке, то обезьяной с гранатой.
Последствия. Естественно, экономисты взяли в оборот заявления Трампа и разбили
их на так называемые сценарии: от попытки полностью выполнить все самые радикальные
обещания и предложения и до сценария блокирования инициатив президента новым
составом Конгресса. Слова президента были превращены в цифры, которые можно внести в
компьютерные модели экономики и узнать ожидаемый результат. Почти все (если не все)
прогнозы получились неутешительными: при сохранении существующей экономической
политики ВВП США к концу президентского срока Трампа будет выше, безработица - ниже,
а введение пошлин на китайские товары сильнее ударит по экономике США, чем Китая.
Насколько эти модели, основанные на множестве упрощений и допущений, способны
давать точные прогнозы в экстремальных условиях торговой войны, - вопрос открытый. Но
одно можно сказать точно: если бы американские избиратели хотели сохранить
существующее положение вещей, президентом США стала бы Хиллари Клинтон, а
поскольку этого не произошло, то значит жить по старинке американцы уже не хотят.
Читать полностью >>>
© Михаил Багинский
По материалам dsnews.ua
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Убыток Statoil в 2016 г. сократился
до $2,9 млрд
07.02.2017

Чистый убыток норвежской нефтяной компании Statoil по итогам
2016 года уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 44%. Его
общий объем составил $2,902 млрд.
Выручка Statoil снизилась на 23% - до $45,87 млрд . Затраты на геологоразведку
сократились на 24% - до $2,95 млрд. При этом в четвертом квартале 2016 года убыток
компании в годовом выражении увеличился в 2,5 раза и достиг $2,78 млрд. Выручка
уменьшилась на 2,6% - до $12,76 млрд. Чистый денежный поток компании уменьшился в
2016 году на 13% - до 10,7 млрд долларов, CAPEX по итогам 2016 года был сокращен до 10,1
млрд долларов вследствие оптимизации затрат. Согласно стратегической программе
компании на 2017-2020 годы, в 2017 году CAPEX Statoil составит 11 млрд долларов. Добыча
в 2017 году должна вырасти на 4-5% по отношению к уровню 2016 года, а затем органично
увеличиваться ежегодно на 3% вплоть до 2020 года. На геологоразведочную деятельность
в 2017 году планируется направить $1,5 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
BP в 2016г сократила прибыль до
минимума за десять лет
07.02.2017

Британская нефтекомпания BP Plc в прошлом году сократила чистую
прибыль до минимального уровня как минимум за 10 лет, результаты за
четвертый квартал не оправдали ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе компании, базовая чистая прибыль в 2016 году
составила $2,585 млрд против $5,905 млрд в предыдущий год. В четвертом квартале она
увеличилась до $400 млн по сравнению со $196 млн за аналогичный период 2015 года, что
было обусловлено повышением нефтяных котировок и существенным сокращением
расходов. Тем не менее, эксперты в среднем оценивали прибыль компании на уровне $560
млн. Общий объем добычи углеводородов BP по итогам прошлого года уменьшился до
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2,208 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,22 млн бнэ/с. В том числе в
четвертом квартале показатель составлял 2,186 млн бнэ/с по сравнению с 2,314 млн бнэ/с
за аналогичный период 2015 года. На конец 2016 года размер чистого долга компании
увеличился до $35,5 млрд по сравнению с $27,2 млрд годом ранее. BP прогнозирует на 2017
год цену нефти марки Brent в районе $60 за баррель, а также рассчитывает на рост добычи.
Котировки акций BP в ходе торгов во вторник подешевели на 3%. Капитализация
компании с начала текущего года снизилась на 8,7%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Total планирует снизить инвестиции на 13% и
увеличить добычу на 4%

09.02.2017

Нефтегазовый гигант Total (Франция) намерен в текущем году
увеличить добычу углеводородов более, чем на 4%, поддерживая цели
среднего ежегодного роста на 5% в 2014-2020 годах, сообщила компания.
При этом инвестиции будут сокращены на 7-13%. По итогам 2016 г. добыча
углеводородов французской компанией составила 2,45 млн барр. нефтяного эквивалента в
сутки (+4,5% к 2015 г.). При этом добыча газа выросла на 6%, добыча нефти – на 3%,
передает «Интерфакс Украина». Тотал планирует запустить около 10 проектов в
следующие 18 месяцев, включая проекты в Нигерии, Анголе, Азербайджане и Аргентине. «С
2016 г. стоимость нефти Brent выросла до $55/барр. благодаря усилиям стран ОПЕК и неОПЕК по сокращению нефтедобычи. Однако ее [товарные] запасы остаются высокими и
цены, вероятно, останутся волатильными. Поэтому компания продолжает снижать
затраты. Цель на 2017 год – $3,5 млрд для достижения уровня затрат в $5,5 за баррель
нефтяного эквивалента (в 2016 г. – $5,9 за баррель)», – отмечает Total. В бюджет 2017 г.
Total заложила среднегодовую цену на Brent в $50/барр. (на $10 выше, чем в 2016 г.). В
текущем году инвестиции Total составят $16-17 млрд, включая затраты на покупку
ресурсов. В 2016 г. этот показатель составил $18,3 млрд. Таким образом, инвестиции в 2017
г. будут снижены на 7-12,5%. По итогам 2016 г. Total снизила выручку на 9% – до $150 млрд.
Скорректированная чистая прибыль в 2016 г. снизилась на 21% – до $8,3 млрд, чистая
прибыль выросла на 22% – до $6,2 млрд. Программа по продаже активов на $10 млрд,
отмечает компания, выполнена на 80%. В прошлом году Total увеличила продажи СПГ (из
собственного портфеля, за исключением трейдинга) на 8% – почти до 11 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Министерский саммит группы ОПЕК+11
состоится 26 или 27 марта
14.02.2014

Встреча министров нефти и энергетики стран ОПЕК и государств не
входящих в ОПЕК, посвященная мониторингу сокращения нефтедобычи,
состоится 26 или 27 марта в Кувейте.
Страны-участницы ОПЕК в прошедшем месяце добыли 32,139 млн барр. сырой
нефти в сутки. Это на 890 тыс. б/с меньше, чем в декабре 2016 г. Об этом свидетельствуют
данные вторичных источников. Добыча нефти в Ливии составила в январе текущего года
675 тыс. барр./сут. (б/с), в Нигерии – 1,576 млн б/с. К концу текущего года Ливия намерена
довести производство «черного золота» до 1,2 млн б/с. Как сообщал OilNews, организация
стран-экспортеров нефти попросит государства, не входящие в организацию, активнее
сокращать свой уровень добычи нефти в рамках венского соглашения от 10 декабря 2016 г.
Об этом заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. По его словам, страны ОПЕК в
настоящий момент выполняют соглашение по сокращению добычи на 92%, в то время как
по государствам, не входящим в картель, эта цифра составляет более 50%. …
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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ThyssenKrupp отчиталась за квартал и прогнозирует
восстановление рынка
10.02.2017

ThyssenKrupp отчиталась о 40%-м скачке операционной прибыли в
І квартале, но сказала, что ожидает восстановление европейского
металлургического бизнеса только в конце этого года.
Прибыль был получена за счет лифтового бизнеса ThyssenKrupp и резкого
улучшения своих американских стальных операций,а также восстановления цен, которые
помогли компании поднять цены в европейских подразделениях стали. "Из-за резкого
роста цен на сырье в сочетании с высокой долей долгосрочного контракта бизнеса, эта
положительная тенденция не повлияет на прибыль на Steel Europe в конце этого года",
сообщает компания в своем заявлении. Квартальная скорректированная операционная
прибыль в Steel Europe ThyssenKrupp выросла почти в два раза до €28 млн. ($30 млн), а
маржа от продаж выросла на 1% на объеме продаж в €1,91 млрд. и ожиданий аналитиков
в €53 млн. Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) составила
€329 млн. ($ 352 млн) за квартал(октябрь-декабрь), в соответствии с ожиданиями в опросе
Reuters. Thyssenkrupp подтвердила свой годовой прогшноз по EBIT составит около €1.7
млрд., что означает рост на 8% к прошлому году.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
ArcelorMittal увеличила
прибыль на 20%
10.02.2017

ArcelorMittal увеличила EBITDA по итогам 2016 года на 20%
благодаря росту цен на железную руду и сталь. В 2017 году компания
ожидает роста спроса на свою продукцию.
Вместе с тем ArcelorMittal приняла решение не восстанавливать дивиденды,
направив средства на погашение задолженности с целью возврата к кредитному рейтингу
инвестиционного уровня. Также компания прекратила публикацию прогнозов прибыли.
Как сообщается в пресс-релизе компании, годовая EBITDA увеличилась до $6,26 млрд.
Показатель был выше ожидавшихся рынком $6,14 млрд. EBITDA в IV квартале подскочила
на 51%, до $1,66 млрд. Чистая прибыль в октябре-декабре составила $403 млн по
сравнению с чистым убытком в размере $6,7 млрд годом ранее, когда компания списала
$4,7 млрд. Квартальная выручка повысилась на 1% – до $14,1 млрд. Отгрузки стали
увеличились на 1,6%, средняя цена реализации – на 3,5%. Сталь в Европе подорожала на
82% в прошлом году, тогда как цены на железную руду и коксующийся уголь, которые
ArcelorMittal добывает самостоятельно в дополнение к закупкам, увеличились
соответственно вдвое и втрое. Чистая задолженность ArcelorMittal уменьшилась в 2016
году на $4,6 млрд – до $11,1 млрд. В 2017 году ArcelorMittal намерена увеличить
капвложения до $2,9 млрд с $2,4 млрд в 2016 году. Акции ArcelorMittal подорожали более
чем на 4% на торгах в Амстердаме и Люксембурге в пятницу, за последние 12 месяцев
капитализация компании утроилась, превысив 22,5 млрд евро. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания LG Chem строит
крупный завод

Прибыль Cisco превысила прогнозы благодаря
продуктам для безопасности
16.02.2017

06.02.2017

По данным LG Chem, до 2020 года потребность в нанотрубках во
всём мире ежегодно будет расти на 10 % - с 824 тонн в 2015 году до 1335
тонн в 2020 году, сообщает comments.ua
Сейчас крупнейшими заводами по производству материалов на основе углеродных
нанотрубок располагают компании SUSN Sinotech в Китае (600 тонн в год), C-Nano в США
(500 тонн) и Showa Denko в Японии (500 тонн), сообщает «3Dnews». Новый завод компании
LG Chem, который заработает к концу 2017 года, при выходе на плановую мощность будет
выпускать ежегодно до 400 тонн углеродных нанотрубок. Предприятие LG Chem по
выпуску углеродных нанотрубок строится в городе Йосу, провинция Чолла-Намдо, Южная
Корея. На строительство уже затрачено порядка 25 млрд. вон ($21,4 млн.). На полную
мощность предприятие выйдет в 2018 году. LG Chem будет располагать четвёртыми в мире
по объёму мощностями для выпуска нанотрубок, что обеспечит ей полную независимость
от поставщиков этого рукотворного материала. LG Chem уже использует состав из
нанотрубок для производства высокоэффективных электродов для аккумуляторов,
потребность в которых быстро растёт на фоне развития электротранспорта.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Компания Cisco Systems Inc отчиталась о превысившей ожидания
квартальной выручке и прибыли, главным образом благодаря
уверенному спросу на продукты для безопасности.
Выручка в сфере безопасности, в том числе от бизнеса защиты сетевыми экранами и
системы обнаружения взлома, выросла на 14% до $528 млн. В среднем аналитики ожидали,
что выручка составит $519,1 млн, согласно компании исследования рынка FactSet Street
Account. Прибыль в традиционном бизнесе коммутаторов, самом крупном подразделении,
упала на 5% до $3,31 млрд во ІІ квартале против среднего прогноза в $3,38 млрд, согласно
FactSet Street Account. Для компенсации вялого спроса на традиционную линейку
коммутаторов и роутеров, Cisco сосредоточилась на таких областях, как безопасность,
интернет вещей и облачные технологии. За исключением разовых статей, компания
заработала 57 центов на акцию, превысив средние ожидания аналитиков на один цент,
согласно Thomson Reuters I/B/E/S. Cisco сообщила, что ожидает получить
скорректированную прибыль на уровне 57-59 центов на акцию в текущем квартале. В
среднем аналитики ожидали прибыли на уровне 58 центов. Чистая прибыль компании
упала до $2,35 миллиарда, или 47 центов на акцию, во втором квартале, завершившемся 28
января с $3,15 миллиарда, или 62 центов на акцию, годом ранее. Выручка упала на 2,9
процента, снижаясь пятый квартал подряд, до $11,58 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
У Південній Кореї допитали фактичного
керівника групи Samsung Лі Чже

Британская Rolls-Royce отчиталась о
рекордном убытке
14.02.2014

Компания Rolls-Royce, занимающаяся производством авиадвигателей и
энергетического оборудования, в 2016 году получила рекордный убыток на
сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,7 млрд долларов) до уплаты налогов.
Rolls-Royce пострадала от падения курса британского фунта после "брексита",
поскольку большинство сделок в авиационном бизнесе заключается в долларах. Из-за
изменения курса компания потеряла на контрактах 4,4 млрд фунтов стерлингов. В
отчетный период крупнейший производитель авиационных двигателей в Европе был
замешан в коррупционном скандале. Компанию обвинили в коррупции - в частности в том,
что она получила контракты в 12 странах мира за взятки. В 2016 году компания
согласилась выплатить штраф на сумму в 671 млн фунтов (838 млн долларов), чтобы
урегулировать с властями Великобритании и США антикоррупционные дела. Компания
признала выплаты должностным лицам в государственных энергетических компаниях в
Индонезии, Таиланде, Индии, России, Нигерия, Китай и Малайзия. Подозрения в адрес
компании появились еще в 2012 г. Rolls-Royce - британская компания, специализирующаяся
на производстве оборудования, в частности двигателей для авиации и судов, а также
энергетического оборудования. Когда компания заявила, что заплатит 671 млн фунтов за
урегулирование коррупционных претензий, акции компании даже не подешевели, а
подорожали на 6%, напоминает обозреватель Би-би-си Доминик О'Коннелл. Инвесторы
поняли, что худшее для компании позади. Аналитик обратил внимание на сложный
характер бизнеса Rolls-Royce. У нее есть "подушка безопасности" в размере 30 млрд фунтов,
которая должна была обезопасить Rolls-Royce от валютных колебаний. Все могло быть
гораздо хуже, резюмировал О'Коннелл.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Гендиректор Toshiba уходит в отставку из-за
многомиллиардных убытков
15.02.2017

Председатель совета директоров японской компании Toshiba
Сигенори Сига объявил об отставке на фоне сообщений о
многомиллиардных убытках компании. Об этом информирует ВВС.
«Сигенори Сига объявил об уходе в отставку. Уже после этого компания раскрыла
предварительную оценку убытков за финансовый год, заканчивающийся 31 марта. Она
ожидает, что он составит более трех миллиардов долларов», - говорится в публикации. Как
отмечается, в ночь на 14 февраля Toshiba планировала опубликовать свой годовой отчет, в
котором укажет размер своих убытков из-за списания стоимости активов ее американского
подразделения Westinghouse Electric. О проблемах с этим подразделением было известно
давно. В декабре прошлого года Toshiba признала необходимость списания стоимости
активов Westinghouse Electric, после чего стоимость ее акций упала. Причиной проблем в
Westinghouse Electric стала покупка ею бизнеса по строительству атомных объектов в
компании Chicago Bridge & Iron в 2015 году. Впоследствии выяснилось, что рыночная
стоимость приобретенных активов значительно ниже, чем ожидалось. Аналитики
прогнозировали, что убытки компании из-за списания стоимости активов составят около
шести миллиардов долларов. Тогда же отмечали, что надо дождаться официального
годового отчета Toshiba в феврале. Компания напоследок попросила отложить публикацию
отчета. По данным BBC, это связано с тем, что компания не сумела договориться с
аудиторами о списании активов. Годом ранее компания сообщила об убытках в шесть
миллиардов долларов. В компании признались в искусственном завышении прибыли,
полученной за последние семь лет, и заплатили за это штраф.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ТРАНСПОРТ

Компания Peugeot приобрела индийского
производителя автомобилей
14.02.2014

Peugeot купила права на название Ambassador, под которым в Индии
до 2014 года выпускался один из старейших автомобилей в мире. Об этом
сообщает The Times of India. История этой модели начитывает почти 60 лет.
Сумма сделки составляет 12 миллионов долларов. Эти деньги получила компания
Hindustan Motors, которая, в свою очередь, принадлежит группе CK Birla Group. Как
компания Peugeot собирается использовать приобретенный бренд, не уточняется.
Французы отдали 12 миллионов долларов за название Ambassador. Производство модели
Ambassador, которая выпускалась под маркой Hindustan, началось в 1958 году. Седан
представлял собой немного перелицованную версию Morris Oxford. В середине 1980-х
выпускалось примерно 24 тысяч «Амбассадоров» каждый год. В 2013 году объем выпуска
уменьшилась в десять раз и в 2014-м производство седана было остановлено.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën
может купить Opel
14.02.2017

Французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën обдумывает
возможность приобретения немецкой компании Opel. Об этом сообщил
агентству AFP во вторник, 14 февраля, представитель концерна в Париже.
По его словам, у PSA Peugeot Citroën уже имеются совместные проекты c немецким
автомобилестроителем. Французский концерн - второй по величине производитель
автомобилей в Европе после Volkswagen. По информации СМИ, PSA Peugeot Citroën
рассчитывает приобрести европейский бизнес американской компании General Motors.
Договоренность об этом может быть достигнута в ближайшие недели, пишет агентство со
ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров. По итогам 2016 года
Opel вновь потерпел убытки, хотя после радикальной реорганизации его руководство
рассчитывало впервые с 1999 года выйти из минуса. Убытки Opel отрицательно
сказывются на балансе головного концерна. Потери General Motors на европейском рынке в
2016 году составили $257 млн (в пересчете 240 млн евро).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Прибыль индийской Tata Motors
упала на 96%

Lenovo в III финквартале сократила чистую
прибыль на 67%, хуже прогноза

14.02.2017

16.02.2017

Китайская Lenovo Group Ltd. сократила чистую прибыль в третьем
финансовом квартале (октябрь-декабрь) на 67% относительно того же
периода годом ранее - до $97 млн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка уменьшилась на 6% и составила
$12,2 млрд. Таким образом, выручка снижается уже по итогам пятого квартала подряд.
Прибыль оказалась хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, на
уровне $159,5 млн, сообщает MarketWatch. Председатель совета директоров Lenovo Ян
Юаньцин заявил, что бизнес по производству смартфонов компании может выйти на
прибыльный уровень к концу 2017 года. Однако подразделение дата-центров по-прежнему
останется убыточным, по крайней мере, еще один год на фоне высокой конкуренции. В
минувшем квартале основной бизнес Lenovo по выпуску персональных компьютеров
вырос, в то время как подразделение смартфонов и дата-центров продемонстрировали
операционный убыток, несмотря на попытки на протяжении двух лет вернуть их к
прибыли. Котировки акций Lenovo на торгах в четверг в Гонконге упали на 6,7%. По
данным исследовательской компании IDC, на долю Lenovo приходится 22,4% мировых
поставок персональных компьютеров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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У Південній Кореї відбувся перший допит фактичного керівника
групи Samsung Лі Чже. У суботу зранку його у наручниках привезли до
прокуратури, повідомляє euronews.com
У п‘ятницю був виданий ордер на арешт 48-річного топ-менеджера. Того ж дня його
узяли під варту. Прокуратура підозрює Лі Чже у хабарництві під час злиття двох філій
Samsung у 2015 році. Як вважають слідчі, Лі Чже ухвалив рішення про надання фінансової
підтримки Чхве Сун Силь. Вона - близька подруга президента Південної Кореї Пак Кин Хе.
Корпорація начебто перерахувала понад 18 млн доларів на рахунки зареєстрованої у
Німеччині компанії в обмін на консультаційні послуги. Ця фірма належить Чхве Сун Силь та
її дочці. За даними слідства, Samsung також вкладав гроші у створені Чхве Сун Силь
недержавні фонди. В обмін на це корпорація начебто користувалася підтримкою під час
злиття філій, головним акціонером яких був державний пенсійний фонд. Samsung найбільше підприємство у Південній Кореї. Воно виробляє п‘яту частину ВВП усієї країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Индийский автопроизводитель Tata Motors отчитался о падении чистой
прибыли в ІІІ кв. - на 96%, ссылаясь на резкое снижение продаж в британском
подразделении Jaguar Land Rover (JLR) и убытки на внутреннем рынке.
Консолидированная чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 декабря,
упала до 1,12 миллиарда рупий ($16,7 миллиона) с 29,53 миллиарда за аналогичный период
годом ранее, сообщила компании во вторник. Операционная прибыль сократилась на 4,3
процента до 685,41 миллиарда рупий. Розничные продажи седанов Jaguar и кроссоверов
Land Rover увеличились за квартал на 8 процентов до 149.288 автомобилей по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее. Этому способствовал рост продаж в Китае на 38
процентов. При этом розничные продажи Jaguar выросли примерно на 90 процентов 45.364
автомобилей, а продажи Land Rover снизились на 9 процентов до 103.924 автомобилей.
Чистая прибыль JLR сократилась до 167 миллиона фунтов ($208 миллионов) с 440
миллионов годом ранее, а выручка повысилась на 13,1 процента до 6,5 миллиарда. На
внутреннем рынке Tata Motors зафиксировала чистый убыток в размере 10,46 миллиарда
рупий на фоне реорганизации бизнеса пассажирских транспортных средств с целью
увеличения продаж и расширения рыночной доли.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Прибыль PepsiCo превзошла ожидания за счёт спроса
на полезные продукты, напитки
15.02.2017

PepsiCo Inc отчиталась о превзошедшей прогнозы квартальной
прибыли благодаря сокращению расходов и росту спроса на более
полезные напитки и закуски в Северной Америке.
PepsiCo и другие компании отрасли активно инвестируют в разработку новой
продукции, чтобы удовлетворить меняющиеся вкусы потребителей, которые всё чаще
выбирают более полезные продукты. Чистая выручка подразделения, производящего
напитки, в Северной Америке - крупнейшего бизнеса PepsiCo - увеличилась на 8 процентов
в четвёртом квартале, завершившемся 31 декабря. Объёмы продаж подразделения выросли
на 1 процент. Однако чистая квартальная прибыль, причитающаяся акционерам компании,
снизилась до $1,40 миллиарда, или 97 центов на акцию, с $1,72 миллиарда, или $1,17 на
акцию, годом ранее. Снижение прибыли связано с пенсионными отчислениями и расходами
на погашение долгов в четвертом квартале, а также налоговыми льготами за период годом
ранее, сообщила компания. Чистая выручка компании выросла на 5% до $19,52 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Чистий прибуток компанії Bunge за 2016 рік
скоротився до $745 млн
16.02.2017

Чистий прибуток компанії Bunge за 2016 рік склав $745 млн, в
той час як за підсумками 2015 він становив $791 млн. Про це
повідомляється в звіті компанії.
Разом з тим, чистий прибуток підприємства у четвертому кварталі 2016 року склав
$271 млн проти $203 млн за аналогічний період 2015. Крім того, чистий прибуток на одну
акцію за 2016 рік складав $5,1 (у 2015 році ―$4,8). Відповідно до звіту підприємства,
показник EBIT компанії скоротився з $1,2 млрд у 2015 до $1,1 млрд у 2016. Bunge Ltd. ―
міжнародна інтегрована компанії, що працює на ринку сільгосппродукції і продуктів
харчування. Bunge Ltd. була заснована в 1818 р в Амстердамі, наразі головний офіс компанії
знаходиться в Уайт Плейнс, Нью-Йорк, США.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Чистая прибыль Nestle в 2016 г.
сократилась на 6,1%
16.02.2017

Чистая прибыль компании Nestle в 2016 году составила 8,88 млрд
швейцарских франков ($8,81 млрд), что на 6,1% ниже показателя 2015 года,
сообщает rns.online
Продажи за год выросли на 0,8% - до 89,47 млрд франков ($88,8 млрд).
Операционная прибыль увеличилась на 6,1% и составила 13,16 млрд франков ($13,06
млрд). Компания отметила значительный рост продаж в России за указанный период,
однако точных цифр по региону компания не дает. «В России мы достигли двухзначного
органического роста на фоне положительной динамики внутреннего роста. Это включало
сильный рост продаж растворимого кофе Nescafe, особенно Barista. Россия стала самым
сильным рынком для Nestle в сфере продуктов для ухода за домашними животными,
наибольший рост показал кошачий корм Felix», - сообщила компания.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Kraft Heinz завершил 2016 год с
прибылью $3,45 млрд
16.02.2017

Относящаяся к акционерам американского производителя
продуктов питания Kraft Heinz чистая прибыль по итогам 2016 года
составила $3,45 млрд против убытка $266 млн годом ранее.
Чистая выручка выросла на 44,4% - до $26,5 млрд, сообщает компания. Прямое
сравнение финансовых показателей некорректно, так как в 2015 году состоялось слияние
Kraft Foods и HJ Heinz. По итогам IV квартала 2016 года чистая прибыль возросла в 3,3 раза до $944 млн, а выручка уменьшилась на 3,7% - до $6,86 млрд (консенсус-прогноз
опрошенных FactSet аналитиков - $6,73 млрд). Неблагоприятный эффект колебаний
валютных курсов составил 0,7%, лишней недели в прошлом финансовом году - 4,6%.
Органический рост продаж составил 1,6%. По словам гендиректора Kraft Heinz Бернардо
Хиза, итоги 2016 года соответствуют ожиданиям компании, а динамика в начале 2017 года
благоприятна. Kraft Heinz повысила оценку сокращения расходов в рамках своей
многолетней программы интеграции с $1,5 млрд до $1,7 млрд к концу 2017 года. В целом,
как предполагается, эта программа обеспечит уменьшение расходов на $2 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Danone представила план по сокращению
расходов на 1 млрд. евро
16.02.2017

Продуктовый гигант Danone представил план по сокращению расходов
на 1 млрд. евро в течение трех лет, сообщает DairyNews.ru со ссылкой на The
Irish Times.
Рост оборота европейского подразделения занимает больше времени, чем
предполагалось, а рыночные условия в Китае остаются жесткими, отмечают в компании,
являющейся крупнейшим мировым производителем йогуртов. В целом Danone ожидает,
что экономические условия в 2017 г. продолжат оставаться сложными. Для достижения
плана по росту прибыли к 2020 г., компания намерена пересмотреть свои расходы и
реинвестировать часть средств. В целом представители Danone осторожно высказываются
о перспективах 2017 г. Возможно, что компания пересмотрит свои финансовые цели на
2017 г. после завершения сделки с WhiteWave, крупным производителем органических
продуктов. Отметим, чистая прибыль Danone по итогам 2016 г. выросла на 34,1% - до €1,7
млрд. Выручка за этот же период снизилась на 2,1% - до €21,9 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Unilever відмовив
Kraft Heinz

17.02.2017

Суд Південної Кореї визнав банкрутом Hanjin Shipping – колись 7-у
найбільшого у світі контейнерного морського перевізника. Про це
повідомляє служба новин euronews.com
Наприкінці серпня минулого року кредитори компанії визнали недостатнім план
реструктуризації та реформ та відмовилися продовжувати терміни виплати займів.
Перевізник звернувся до суду. Суд вже призначив тимчасову адміністрацію на Hanjin
Shipping. У кредиторів є час до травня, щоб висловити свої претензії. Уряд країни передав
статус національного перевізника компанії Hyundai Merchant Marine та надав фінансову
підтримку для викупу активів Hanjin.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
 АВІА

Прибыль Air France-KLM превзошла прогнозы,
компания продолжит сокращать расходы

16.02.2017

Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM отчиталась о
лучшей, чем ожидалось, операционной прибыли за 2016 год и сообщила об
оптимистичном начале 2017г, пообещав продолжить сокращение расходов.
Операционная прибыль по итогам 2016 г. составила €1,049 млрд. Такого результата
удалось добиться за счет низких цен на топливо и усилий компании, направленных на
сокращение числа дополнительных мест, выдвигаемых на рынок. Группа планирует
повысить провозную емкость на 3,0-3,5% в этом году против увеличения показателя на 0,7
процента в прошлом. Конкурирующая Lufthansa намерена повысить провозную емкость в
текущем году на 4 процента. По сообщению Air France-KLM, несмотря не высокий уровень
неопределенности вокруг доходов компании от продажи билетов, выручка на единицу
воздушной перевозки сократилась всего на 0,7 процента в январе по сравнению с падением
показателя на 5 процентов за весь 2016 год. "Доходы на единицу воздушной перевозки
являются более приемлемыми в начале 2017 года, чем в 2016-м", - сказал журналистам
главный финансовый директор Фредерик Гаже, отметив, однако, что пока слишком рано
распространять эти выводы и на оставшуюся часть года. По словам Гаже, Air France-KLM
намерена сократить расходы по меньшей мере на 1,5 процента в текущем году после их
снижения на 1 процент в прошлом. Как и Lufthansa, Air France-KLM пытается снизить
расходы и планирует создание нового менее затратного перевозчика, который будет
выполнять средне- и дальнемагистральные рейсы. Предполагается, что этот проект
позволит авиационной группе уменьшить расходы на оплату труда пилотов на 15
процентов, а бортпроводников - на 40 процентов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ТОРГІВЛЯ

Уоррен Баффет избавляется
от ритейла
16.02.2017

Иинвестиционная компания Berkshire Hathaway, продала львиную
часть акций Walmart на $900 млн. Специалисты считают, что эта сделка
свидетельствует о кончине ритейла, по крайней мере, в привычном для
всех виде.
Business Insider считает, что эта финансовая операция стала очередным
подтверждением серьезнейших трудностей, испытываемых традиционными ритейлерами,
главным представителем которых остается Walmart. Крупнейший американский ритейлер
переживает сейчас не самые лучшие времена. В борьбе с онлайновыми конкурентами во
главе с Amazon он явно уступает «электронщикам». Amazon уже превзошел Walmart и по
капитализации - 356 млрд и 298 млрд долларов соответственно. В прошлом году Уоррен
Баффет уже публично заявлял, что традиционные ритейлоры испытывают большие
трудности в конкурентной борьбе с онлайновским гигантом. «Это очень большая и
серьезная сила, которая уже резко изменила жизни многих людей и будет продолжать
делать это и в будущем»,- заявил, как утверждает Bloomberg, Баффет на собрании своих
акционеров в прошлом году. О том, что его мнение относительно исхода борьбы между
традиционным и онлайновским ритейлом не изменилось, как раз и свидетельствует
продажа почти всего пакета акций Walmart, которые он собирал с 2005 года. Особенно
наглядно трудности Walmart видны на динамике стоимости акций. С конца 2014 года они
подешевели на 21%, а акции Amazon за то же время поднялись в цене на 119%! Не
удивительно, что бывший управляющий Walmart Майк Дьюк еще в 2012 году сказал, что
больше всего жалеет, что возглавляя компанию, не вкладывал больше средств в
электронную торговлю, чтобы лучше конкурировать с Amazon. ...
Читать полностью >>>
По материалам expert.ru
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017

Американська продуктова компанія Kraft Heinz зробила пропозицію
про злиття британо-голландській Unilever – а та відмовила. А яка могла бути
угода! Одна з найкрупніших за всю історію.
Майонез Hellmann та супи Knorr стали б однією сім‘єю з кетчупом Heinz та пирогом
Kraft Macaroni and Cheese. Однак Unilever не влаштувала запропонована ціна. Зразу після
цього акції компанії злетіли вгору на 14% і сягли рекордної вартості. Американці заявили,
що ще не можуть сказати,чи будуть переробляти свою пропозицію.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Европарламент проголосовал за резолюцию об усилении
централизации ЕС и общей европейской армии

Страны НАТО готовы увеличить
расходы на оборону

17.02.2014

16.02.2017

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с
требованием министра обороны США Джеймса Мэттиса к партнерам по
Альянсу об увеличении расходов на оборону.
Выступление главы Пентагона было с пониманием воспринято министрами
обороны стран НАТО, сообщает Reuters. "Это не какое-то одолжение США, а потому что
именно они сами считают, что в интересах и Европы, и Канады направлять более
значительные средства на оборонные расходы", – заявил Столтенберг на встрече
министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в среду 15 февраля. Инициативу
Мэттиса поддержал министр обороны Британии Майкл Фэллон, а глава оборонного
ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что требование США об оборонных
увеличении расходов членов Альянса является правильным. По словам Столтенберга,
Литва и Румыния уже обязались увеличить ежегодные расходы на оборону до уровня 2%
от ВВП в ближайшее время, передает The Washington Post. Как сообщалось, 15 февраля
министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от союзников по НАТО увеличить
финансирование обороны. Заявление Джеймса Мэттиса прозвучало в русле предыдущих
высказываний президента Дональда Трампа, который настаивает, чтобы члены НАТО
увеличили военный бюджет и довели его до 2% от своего ВНП. Лишь пять из 27 стран
альянса выполняют сейчас это требование. Вместе с тем Мэттис высоко отозвался о НАТО,
назвав его "основой основ" трансатлантического сотрудничества. Что касается отношений
с Россией, то США реалистичны в своих ожиданиях и намерены говорить с Москвой "с
позиции силы", сказал генерал Мэттис. "Американские налогоплательщики не могут более
принимать непомерное участие в защите западных ценностей, - заявил Мэттис
собравшимся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министрам обороны. - Американцы не
могут больше вас заботиться о будущей безопасности ваших детей". По словам
комментаторов, это была самая резкая за многие годы критика в адрес союзников, которые
на протяжении многих лет не выполняют взятых на себя обязательств по оборонным
расходам. Мэттис напомнил, что в этом году участники альянса обязаны
продемонстрировать какой-то прогресс и принять план по увеличению, пусть и
постепенному, расходов на оборонные нужды. В настоящее время только США.
Великобритания, Эстония, Греция и Польша придерживаются своих обязательств по
оборонному бюджету, однако другие страны уже встали на путь увеличения оборонных
расходов. Сейчас большинство из 28 стран НАТО не выполняют норматива Альянса и
тратят на оборону менее 2% от ВВП.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации
Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей
европейской армии, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".
"За" документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за
переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах
против и 83 воздержавшихся. Одобрение Европарламента может означать начало реформы
основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал. "По сути Верхофстадт предлагает
ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза
отказываться от выполнения коллективных решений", - говорится в сообщении. Вицепрезидент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих
договоров ЕС сейчас не является приоритетом. Ги Верхофстадт возглавляет либеральный
блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые
выступают за расширение и укрепление союза.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Рада Безпеки ООН ухвалила українську резолюцію щодо захисту
критичної інфраструктури від терористичних атак

Тоні Блер закликає людей піднятись
проти "брекзиту"
16.02.2017

13 лютого ц.р. під головуванням Міністра закордонних справ України
Павла Клімкіна Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила першу в історії
резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних
загроз, ініціатором якої виступила Україна.
«Резолюція 2341 (2017) має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з
протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках
Глобальної контртерористичної стратегії ООН» - заявив П.Клімкін в РБ ООН. Глава
українського зовнішньополітичного відомства також додав, що ухвалений документ є
своєчасним реагуванням міжнародної спільноти динамічні загрози тероризму. На думку
П.Клімкіна, посилення захисту критичної інфраструктури є важливим кроком на шляху до
глобальної готовності до атак, які створюють загрозу для функціонування суспільств і
життя простих людей. Основні елементи резолюції: підвищення рівня обізнаності держав
про терористичні загрози для безпеки критичної інфраструктури; посилення стійкості
критичної інфраструктури до терористичних атак шляхом заохочення, на основі
відповідних стратегій, методів планування, запобігання, регулювання криз і відновлення;
зміцнення потенціалу державного та приватного секторів держав для протистояння
терористичним загрозам, в т.ч. шляхом надання їм технічної допомоги; забезпечення
кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, спрямованих на знищення
або порушення функціонування критичної інфраструктури, а також за участь у плануванні,
підготовці і фінансуванні таких нападів; зміцнення міжнародного та регіонального
співробітництва з метою захисту найважливіших об’єктів інфраструктури, в т.ч. проектів
регіонального сполучення і пов'язаних з ними об’єктів транскордонної інфраструктури;
посилення відкритого обміну відповідною інформацією між усіма зацікавленими
сторонами та правоохоронними органами. Співавторами української резолюції стали 45
держав-членів ООН (Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чилі, Хорватія, Чеська
Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина,
Ісландія, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Люксембург, Малайзія, Мальта,
Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Молдова,
Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Колишня Югославська Республіка
Македонія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, США та Уругвай). Після
ухвалення резолюції РБ ООН провела відкриті дебати, участь в яких взяли понад 50 державчленів ООН. Основними доповідачами на дебатах виступили керівництво ООН, Генеральний
секретар Інтерполу, представники Міжнародної морської організації, Організації із
заборони хімічної зброї, а також представники академічної спільноти.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
ЄВРОПА
 ЕКОНОМІКА

Євростат переглянув дані зростання
ВВП ЄС
14.02.2017

ВВП єврозони в останньому кварталі 2016 р. виріс на 0.4%, а загалом
європейського блоку – на 0.5% У порівнянні з аналогічним періодом
минулого року економіка Єврозони зросла на 1.7%, а всього ЄС – на 1.8%.
Це – нові уточнені дани Євростату – у попередньому варіанті зростання єврозони
оцінювали на одну десятку відсотка вище. Інвесторів непокоїть сповільнення темпів
зростання “локомотиву” Європи – Німеччини – переглянуті цифри менші за ті, які
публікували раніше. Хоча наприкінці року Німеччина показала кращу динаміку ніж
всередині. Франція також у 4 кварталі пришвидшила темпи зростання свого ВВП. А от у
Нідерландах восени вони дещо сповільнилися. За цими трьома країнами інвестори
спостерігають особливо пильно, адже цього року в усіх трьох пройдуть вибори. У Франції та
Нідерландах прийти до влади можуть євроскептики, які виступають за вихід цих країн з ЄС
та за обмеження міграції. Та й Анґелі Меркель у Німеччині доведеться докласти усіх зусиль,
щоб подолати соціал-демократів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Британці "затягнули паски"
17.02.2017

Британці несподівано скоротили свої витрати на шопінг. Згідно з
офіційними даними, обсяги продажів у роздрібній торгівлі у січні впали
на 0.3% у порівнянні з попереднім місяцем.
Рішення про вихід з ЄС, ухвалене британцями минулого червня, а також високі ціни
на нафту підштовхнули інфляцію в королівстві. Відповідно, ціни поповзли вгору – зараз
спостерігають найбільший стрибок за 3.5 роки. За рік вони виросли майже на 2%. Це, звісно,
“з‘їдає” реальні доходи громадян і зменшує їхню купівельну спроможність. Ніхто з опитаних
агентством “Ройтерс” економістів не передбачав такого падіння так скоро – навпаки,
вважали, що у січні обсяги продажів зростуть мало не на відсоток. Після оприлюднення
такої статистики британський фунт різко впав щодо американського долара.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

17.02.2017

Колишній керівник уряду Британії Тоні Блер хоче переконати
британців "піднятись" та змінити своє ставлення до "брекзиту". Про це
повідомляє служба новин порталу bbc.com
Пан Блер планує виголосити відповідну промову й заявити, що люди під час
референдуму голосували, "не знаючи справжніх умов брекзиту". Він має сказати, що хоче
"забезпечити підтримку, щоб знайти шлях уникнути нинішнього руху до краю прірви". В
уряді Британії заявляють про "повну відданість брекзиту". Прем'єр-міністр Тереза Мей хоче
запустити офіційні перемовини щодо "брекзиту" до кінця березня. Цей намір минулого
тижня вже підтримала Палата громад парламенту. Пан Блер, який керував урядом з 1997 до
2007 року, у своїй промові для кампанії проєвропейської групи "Відкрита Британія" планує
сказати, що лобісти виходу з ЄС "завжди хотіли жорсткого "брекзиту". "Насправді навіть
вислів "жорсткий брекзит" потребує зміни. Зараз бачимо політику "брекзит" будь-якою
ціною", - сказав політик. Він вважає своїм завданням "показувати безперервно справжню
ціну". "Показувати, що це рішення ґрунтувалось на недостатньому знанні", - вважає Блер.
Пан Блер, який брав участь у кампанії за ЄС, має сказати, що приймає рішення червневого
референдуму. Проте рекомендує поглянути знову на "брекзит", "коли матимемо чітке
уявлення, куди ідемо". Речник уряду заявив, що британці висловили свою точку зору 23
червня і додав: "Не буде другого референдуму". Раніше пан Блер наполягав, що точку зору
16 мільйонів людей, які підтримали збереження членства в ЄС, не мають ігнорувати. Він
каже, що є способи "через парламент, вибори або інший референдум" висловити свої
погляди. Цього місяця члени Палати громад дозволили уряду почати процедуру виходу з
ЄС. Цей документ ще має розглянути Палата лодрів. Уряд пообіцяв застосувати статтю 50
угоди про ЄС, розпочавши перемовини щодо виходу до кінця березня.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
НОРВЕГІЯ

ЦБ Норвегии опасается растраты
резервных средств
17.02.2017

В ближайшие 10 лет будет израсходовано около 50% капитала
Фонда национального благосостояния Норвегии, заявил глава
центробанка Норвегии Ойстен Олсен.
Он выразил обеспокоенность по поводу растущих расходов средств, полученных от
нефтяных доходов и добавил, что необходимо защитить активы крупнейшего в мире
суверенного фонда благосостояния объемом $890 млрд. "На фоне роста расходов средств,
полученных от нефтяных доходов, есть риск снижения объема капитала фонда. Это может
произойти, если глобальная рецессия обернется падением доходов от продажи нефти и
низкой или отрицательной доходностью капитала фонда", - заявил он. В этом году
правительственные изъятия из фонда могут вырасти на 25%, после того как правительство
впервые было вынуждено воспользоваться средствами фонда в 2016 г. для покрытия
бюджетных потребностей и защиты экономики. И пока представители фонда, который
находится под управлением центробанка, заявляют, что способны справиться с оттоком
без продажи активов, Олсен пытается обрисовать наиболее пессимистичные сценарии
развития событий. Например, по его расчетам, есть вероятность в 1%, что в ближайшие 10
лет фонд "похудеет" на 50%, если ежегодные расходы расходы останутся на уровне 3% от
объемов фонда. Если расходы превысят 4%, вероятность такого развития событий
вырастет примерно до 5%. Если вложение фонда в акции вырастет до 75% с нынешних
60%, что сейчас обсуждается, вероятность возрастет еще больше: примерно на 2% и 6%
соответственно. Как сообщали ранее "Вести.Экономика", правительство Норвегии внесло
предложение увеличить долю вложения средств фонда в акции с 60% до 70% для
увеличения доли прибыли. И хотя предлагаемые изменения вполне разумны, важно
рассматривать их с точки зрения процентного соотношения с риском, заявил Олсен. Олсен
выступил с рядом ключевых сообщений о состоянии денежно-кредитной политики,
подтвердив, что большинство "пессимистичных сценариев" в результате падения цен на
нефть не подтвердились. Фискальные расходы и денежно-кредитная политика сыграли
определенную роль в спасении экономики, заявил он.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Россия полностью погасит внешние
долги СССР в 2017 г.

В Австрії подолали урядову
кризу
30.01.2017

Соціал-демократична партія Австрії (СПА) і консервативна
Австрійська народна партія (АНП), що утворюють коаліційний уряд,
змогли домовитися про спільну робочу програму на наступні 18 місяців.
Про це журналістам повідомили федеральний канцлер Крістіан Керн (СПА) та голова
АНП, віце-канцлер Райнхольд Міттерленер, пише газета Kurier. "У нас є фундамент, з
опорою на який уряд зможе добре виконувати свою роботу в найближчі 18 місяців", підкреслив Керн. Також вирішені проблеми фінансування урядових ініціатив, запевнив
глава міністерства фінансів країни Ханс Йорг Шеллінг. Відкритим залишається лише
питання про те, чи всі міністри поставити підписи під документом - як того вимагає СПА.
Серед компромісів, яких вдалося досягти сторонам - скорочення додаткових витрат із
заробітної плати для підприємств, які створюють нові робочі місця, введення квот для
жінок у наглядових радах приватних компаній, безкоштовне користування планшетними і
портативними комп'ютерами для школярів, посилення критеріїв відбору студентів для
університетів і запровадження для шукачів притулку так званого інтеграційного року з
обов'язковою зайнятістю на цей період. Існуюча з 2013 року коаліція у складі Соціалдемократичної партії Австрії та консервативної Австрійської народної партії опинилася в
серйозній кризі після ультиматуму федерального канцлера Крістіана Керна, який 25 січня
погрожував розірвати співпрацю з партнерами по коаліції, якщо сторони не зможуть
виробити передумов для конструктивного діалогу. Якби коаліція в Австрії розвалилася,
країну б чекали дострокові парламентські вибори.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НІМЕЧЧИНА

Экономика Германии самая
стабильная в ЕС
17.02.2017

2016 год стал удачным для немецкой экономики – зафиксирован
самый высокий процент роста за последние пять лет. Так, увеличение
ВВП составило 1,9% за год, сообщает aussiedlerbote.de
Главными причинами роста экономики ФРГ являются: больший приток инвестиций
(особенно в области строительства), а также увеличение внутреннего потребительского
спроса – он вырос на 2%. И хотя большинство немцев настроены против мигрантов (в
целом около 80%), беженцы тоже вложили свою лепту в рост ВВП. Дело в том, что выплаты,
которые Германия предоставляет иммигрантам из воюющих стран, тоже были потрачены
на внутреннем рынке ФРГ. Также улучшению экономической ситуации содействовали
относительно низкий уровень безработицы и инфляции. Улучшению инвестиционного
климата страны содействовал в частности и Brexit. По данным опроса, проведенного
компанией Ernst&Young, Германия – самая привлекательная страна для инвестирования в
Европе. Так считают 40% иностранных компаний. Предпочтение Великобритании отдали
22% опрошенных. Третье место с результатом 8% занимает Франция. Инвестиционная
привлекательность ФРГ растет с каждым годом. В 2015 она была на уровне 38%, а в 2014 –
14%. По мнению экспертов, на сегодня Германия является одной из самых удобных стран
для бизнеса в мире. В 2014 году рост немецкой экономики составил 1,6%, а в 2015 – 1,7.
Также последние три года наблюдается профицит бюджета, в прошлом году удалось
сэкономить 6,2 миллиарда евро. Министерство финансов Германии планирует направить
эти средства на погашения части государственного долга.
Читать полностью >>>
По материалам aussiedlerbote.de

17.02.2017

Россия завершит выплату внешнего долга СССР до конца 2017 года.
Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин,
передает служба новостей портала tass.ru
"Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017
году на урегулирование госдолга", - приводит газета подтверждение министерства. В
настоящее время единственной страной из числа кредиторов СССР, задолженность перед
которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. По данным
источника издания в правительстве, речь идет о $125,2 млн. Ранее сообщалось, что Россия
погасила обязательства бывшего СССР перед Македонией на $60,6 млн.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru

БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Мирне врегулювання може – але не мусить – передбачати
співіснування Ізраїлю і Палестинської держави
15.02.2017

Високопоставлений службовець Білого дому заявив, що мир між
Ізраїлем і палестинцями не мусить запанувати шляхом розв’язки, що
передбачає співіснування двох держав, і що це повинні вирішити
обидві сторони.
Службовець сказав, що Сполучені Штати не будуть диктувати, які мають бути умови
миру». Розв’язка, що передбачає співіснування двох держав, яка не принесе миру – не є
метою, яку хто-небудь хоче досягти» – сказав службовець. Метою є мир, чи то він прийде у
формі розв’язки про дві держави, якщо це хочуть обидві сторони, чи чогось іншого, якщо
вони цього бажають. Ми допоможемо їм». Американський представник мав зустріч з
репортерами напередодні візиту прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в середу до
Вашингтона. Протягом довгого часу американська позиція була такою, що Ізраїль і
палестинці повинні вести переговори щодо угоди про дві окремі держави, яка, ймовірно,
залишила б палестинцям контроль над сектором Газа, усім або частиною Західного Берега і
Східним Єрусалимом як їх столицею. Також Організація Об’єднаних Націй підтримувала
розв’язку, що передбачала існування Палестинської держави. Високопоставлений
палестинський службовець Саїб Ерекат відкинув пропозицію про відмову від розв’язки, що
передбачає дві держави, кажучи, що заміна її означає втримання статусу-кво «апартеїду».
Реальною альтернативою палестинській державі, яка б існувала поруч з Ізраїлем в умовах
миру і безпеки в кордонах із 1967 року є одна, демократична держава, в якій євреї,
мусульмани і християни могли б жити на рівних правах», – сказав Ерекат. Останній раунд
ізраїльсько-палестинських мирних переговорів були припинені близько трьох років тому
без досягнення угоди. Високопоставлений службовець Білого дому заявив, що президент
Дональд Трамп «розраховує, що йому вдасться зібрати обидві сторони разом для
обміркування миру», але що цей процес не буде високим пріоритетом нової адміністрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
ООН готова помогать палестинцам и израильтянам в
реализации решения о двух государствах

ФРАНЦІЯ

16.02.2017

Безробіття у Франції знижується меншими
темпами, ніж передбачали
16.02.2017

Більшим, ніж прогнозували, залишилося безробіття у Франції у IV
кварталі 2016 р. Згідно даних Національного інституту статистики та
економічних досліджень показник склав рівно 10%.
В той час як експерти передбачали на кілька десятих відсотка нижче. На одну десяту
відсотка в сторону підвищення переглянули рівень безробіття за ІІІ квартал. В абсолютних
цифрах у Франції на кінець минулого року було 2.8 мільйони безробітних. Зниження рівня
безробіття було однією з головних обіцянок Франсуа Олланда, коли він став президентом в
2012 році. Показники почали виправлятися лише в 2015 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

Московісі в Афінах: прогресу в
перемовинах немає

15.02.2017

Єврокомісар з питань економіки та фінансів П‘єр Московісі у середу
відвідав Афіни, намагаючись знайти вихід з глухого кута, в якому
перебувають грецькі позичальники та міжнародні кредитори вже кілька
місяців.
Міжнародний Валютний Фонд вимагає від грецького уряду додаткових скорочень
бюджету, а Афіни, опираючись на обнадійливі економічні показники, вважають їх зайвими.
“Я впевнений, якщо обидві сторони докладуть зусиль… ми зможемо значно просунутися у
перемовинах щодо угоди. Коли я дивлюся на показники Греції, я бачу, що країна одужує”, –
заявив Московісі. Без додаткових скорочень МВФ не хоче долучатися до допомоги Греції, а
без участі фонду Єврогрупа не хоче погоджувати черговий транш кредиту Афінам. “МВФ –
дуже важливий партнер, ми хочемо, щоб він брав участь в цьому процесі. Необхідно
досягнути угоди, яка задовольнить й Міжнародний Валютний Фонд, це гарантія безпеки
для Греції,” – зазначив єврокомісар. Якщо гроші не надійдуть до липня, Афінам нічим буде
здійснювати виплати по вже наявних боргах. Сторони мали узгодити позиції до зустрічі
міністрів фінансів ЄС наступного тижня, але, схоже, компромісу не буде знайдено. “У греків
є стійке враження, що затримки виходу країни з кризи спричинені неспроможністю
кредиторів дійти між собою згоди. З іншого боку, правда і те, що багато необхідних
економіці реформ досі не втілені в життя. Як би там не було, будь-які затримки зі звітом
щодо виконання Грецією реформ, лише принесуть ще більше проблем зболеній грецькій
економіці”, – передає з Афін кореспондент “Євроньюз” Стаматіс Яннісіс”.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Решение о двух государствах остается единственной возможностью
разрешения израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил
Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу
Николай Младенов.
Николай Младенов подчеркнул, что на Ближнем Востоке по-прежнему процветает
экстремизм, не прекращается кровопролитие и происходят массовые перемещения людей,
что подпитывает нетерпимость, насилие и религиозный радикализм, как в регионе, так и
далеко за его пределами. «Эти радикальные угрозы могут усугубить израильскопалестинский конфликт», - заявил представитель ООН. Он напомнил о недавних обстрелах
территории Израиля с территории Синайского полуострова, об актах насилия на Западном
берегу, нападениях так называемых «одиноких волков» - палестинцев - на израильтян, а
также осудил политику Израиля по расширению поселений на оккупированных
палестинских территориях. «Несмотря на то что, что лидеры обеих сторон договорились о
продолжении израильско-палестинского сотрудничества в области безопасности, в
регионе поднимается волна гнева и все чаще высказываются радикальные взгляды…», сказал Николай Младенов. Он подчеркнул, что решение о двух государствах остается
единственной возможностью разрешения израильско-палестинского конфликта. «Кое-кто
может все еще оставаться в плену иллюзии, что конфликтом можно «заниматься»
бесконечно. И что отсутствие ясной стратегии продвижения к миру как раз и представляет
собой стратегию», - заявил Специальный координатор ООН. По его словам, доклад
ближневосточного «квартета» и резолюции Совета Безопасности ясно указывают на то, что
необходимо делать для продвижения к прочному миру.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
СИРІЯ

Сирія: запеклі бої на кордоні з Йорданією,
перемовини у Москві та Астані
16.02.2017

На півдні Сирії останніми днями ведуться запеклі бої. Сирійська
урядовою армія та російська авіація обстріляли населені пункти поблизу
міста Дера. Про це повідомляє euronews.com
Це місто контролюють урядові війська, а південно-західні околиці утримуює
угруповання Фатх аш-Шам, колишня Ан-Нусра. Дера розташована на південь від Дамаска,
біля стратегічно важливого прикордонного переїзду до Йорданії. У четвер у Москві побував
спецпосланець ООН Стаффан де Містура. Він зустрівся з міністрами оборони та закордонних
справ Росії. Паралельно у столиці Казахстану Астані політичне врегулювання сирійського
конфлікту шукають представники Росії, Ірану, Сирії і Туреччини.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ООН создает новое подразделение для расследования
данных о военных преступлениях в Сирии

ІРАК

16.02.2017

ООН планирует создать подразделение при Всемирной организации в
Женеве, которое будет расследовать данные о военных преступлениях в
Сирии, пишет в четверг британская газета "Гардиан".
"(Подразделение - ИФ) будет заниматься анализом информации, а также готовить
иски по наиболее серьезным нарушениям (свобод человек) в области международного
права", - приводит издание слова представителя организации. В частности, в полномочия
этого подразделения будут включены изучение обстоятельств "военных преступлений,
преступлений против человечества и геноцида" в Сирии. Тем не менее, новому
подразделению ООН не будет предоставлена возможность самостоятельно вводить
санкции за установленные в ходе расследования факты нарушения прав человека,
отмечает "Гардиан". Таким образом, впоследствии иски будут переданы на рассмотрение
Международного уголовного суда в Гааге, отмечает издание.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТУРЕЧЧИНА

Турецкая армия объявила о взятии
сирийского Эль-Баба

16.02.2017

Командующий турецкой армией Хулуси Акар объявил об окончании
операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков
экстремистской группировки "Исламское государство", удерживавшей его с
конца 2013 года.
Акар назвал операцию успешной, сообщает Би-Би-си. "Поздравляю нас всех с
окончательным освобождением Эль-Баба", - сказал он журналистам, добавив, что сейчас
саперы проверяют город на наличие мин и неразорвавшихся боепипасов. По словам Акара,
с начала операции "Щит Евфрата", частью которой был штурм Эль-Баба, были убиты почти
три тысячи боевиков, а также около 350 активистов Рабочей партии Курдистана,
деятельность которой в Турции признана террористической и запрещена. Собственные
потери за время операции турецкие военные оценивают примерно в 60 человек,
большинство из них погибло как раз во время штурма Эль-Баба. Однако европейские СМИ
еще в прошлом году обвиняли Турцию в занижении своих потерь. Операцию "Щит Евфрата"
турецкие военные начали в августе 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
тогда заявил, что целью операции будет борьба с боевиками "Исламского государства",
запрещенного во многих странах, включая Турцию и Россию. Город Эль-Баб находится
всего в 30 км от границы с Турцией и считается последним оплотом ИГ в провинции
Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления вела также
сирийская армия. Однако взять город оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за упорного
сопротивления боевиков ИГ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Туреччина: президент агітує
за зміни
17.02.2017

За два місяці до референдуму турецька влада вдається до кроків, щоб
якомога більше людей підтримали винесені на нього конституційні зміни.
Про це пише euronews.com
На мітингу у місті Караманмараш президент Реджеп Таїп Ердоган закликав
підтримати зміни і пояснював переваги цього. Реформа передбачає посилення його
повноважень. Парламент теж зростає на 10% – та лише чисельністю, останнє слово – за
президентом. Опозиція каже, що реформа зводиться до того, щоб у нього було навіть
більше влади, ніж колись у султана. Transparency International повідомила, що за місяць
затримано щонайменше 80 людей, які агітували проти змін. Але міністр юстиції заявив, що
якщо це буде доведено, він подасть у відставку. Відзначимо, потреба перетворення
Туреччини на президентсько-парламентську республіку назріла після невдалого
військогово перевороту в липні минулого року з метою стабілізації країни. Досі Ердогану
вдавалося керувати в режимі надзвичайного стану шляхом ухвалення окремих декретів.
Проте опозиція (прокурдські та деякі праві сили) заявляє про пряму узурпацію влади, адже
Ердоган отримає, перш за все, важливі виконавчі повноваження, зможе звільняти та
призначати міністрів, напряму втручатися в роботу системи правосуддя, призначати та
звільняти, на рівні з парламентом, частину Верховної ради суддів та прокурорів тощо.
Кількість місць в національному парламенті з росте з 550 до 600. Президент зможе легко
обійти його, керуючи окремими указами. А також будь-якої миті розпустити парламент і
призначити нові вибори. Тим не менше турецький парламент ухвалив усі 18 положень цієї
конституційної реформи в січні. Для ухвалення цього рішення керівній “Партії
справедливості та розвитку”, що має 316 мандатів у парламенті, знадобилась підтримка
ультраправої Партії націоналістичного руху, що раніше висловила готовність
співпрацювати з провладними депутатами щодо змін до конституції. Сам президент
Ердоган упевнений, що турки підтримають ці зміни до конституції у спробі стабілізувати
країну. Водночас, через агресивні арешти та зачистки в державному секторі, збройних
силах, поліції та медіа, існує і сильний протестний рух. Проте плани Ердогана незмінні:
перетворити Туреччину на найсильнішу державу в регіоні, в політичному, військовому,
економічному та соціальному плані.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
ЄМЕН

Ємен: нові жертви
авіаударів
16.02.2017

Щонайменше п‘ятеро людей загинули та десятки отримали
поранення в Ємені в результаті авіаударів очолюваної Саудівською
Аравією коаліцією. Як повідомляють лікарі більшість загиблих – жінки,
кількість жертв може зрости.
Голова місії “Лікарі без кордонів” у Ємені закликав терміново збільшити гуманітарну
допомогу для цивільних, що постраждали від конфлікту. Потрібно більше коштів,
медикаментів та працівників, аби зарадити ситуації у країні. За час конфлікту організація
лікувала понад 55 тисяч постраждалих від бойових дій. “Наші пацієнти отримують
поранення з обох сторін передової від обстрілів, коли готують їсти на кухні або коли
перетинають поле, підриваються на мінах, коли випасають худобу, отримують кулю від
снайпера поряд із їхнім помешканням,” – говорять “Лікарі без кордонів”. Конфлікт між
повстанцями-хоуситами, яких пов‘язують з Іраном, та коаліцією на чолі із Саудівською
Аравією триває майже 2 роки. Близько 80% населення потребують гуманітарної допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Ірак: хто відновить ферми і розмінує
поля після ІДІЛ?

14.02.2017

ІДІЛ залишив по собі зруйноване сільське господарство на півночі
Іраку. Провінція Нінава, у минулому житниця країни, перебувала під
контролем джихадистів 2 роки. Про це пише euronews.com
Наприкінці минулого року армія визволила східну частину міста Мосул,
адміністративного центру мухафази, з довколишніми селищами Омар Капші, Башіка,
Каракош та іншими. Терор та безгосподарність ІДІЛ призвели до руйнування фермерських
господарств. Одному з місцевих фермерів довелося продати 100 тон пшениці, оскільки
джихадисти приставили до його скроні зброю і конфіскували його землю в християнському
селищі Каракош: “Як мені відбудувати все заново? Будемо сподіватися, що міжнародні
організації допоможуть нам, проте на наш уряд – марно сподіватися. Якщо вони вирішать
компенсувати збитки, то таких як я багато, від Басри до Дугука”. Провінція Нінава вирощує
1,5 млн тон пшениці щороку, або ж 21% від загальної кількості в країні. Однак з приходом
ІДІЛ урожай скоротився до усього 300 тисяч тон. Близько 70% фермерів утекли зі своїх
земель, коли з‘явився ІДІЛ. А ті, які залишилися, повинні були платити значні податки, якот Абдель Салам, фермер з Омар Капші: ‘‘В них були офіси, куди ми ходили платити “захат”,
(ісламістський податок). Вибору в нас не було. Доводилось платити. Якщо не заплатиш,
вони тебе знайдуть і запроторять до в‘язниці”. ІДІЛ не спромігся зберегти сільське
господарство регіону. Ціна за тону впала до 188 євро. Водночас іракський уряд платив 565
євро фермерам. На додаток, джихадисти вилучили 1,1 млн тон пшениці з державних складів
та розпродали 40% агротехніки, заради готівки. Зруйнована також сільськогосподарська
інфраструктура, системи зрошування. Проте є й безліч інших проблем, пояснюють в
асоціації фермерів Башіки: “Ми сподіваємося, що міжнародні організації допоможуть нам
розмінувати поля. Адже тут проходила лінія боїв проти ІДІЛ. Тут залишилося безліч мін в
землі”. Загалом, близько 2,4 мільйонів іракців потерпають від нестачі харчів щодня.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ІРАН

Доходы ИРИ от экспорта нефти составят
$45-50 млрд. в 1396 г.
14.02.2014

Доходы Исламской республики Иран (ИРИ) от экспорта сырой в
период с марта 2017 по март 2018 гг. составят $45-$50 млрд. Об этом заявил
министр нефти Ирана Бижан Зангане.
Потребности иранской нефтегазовой отрасли в инвестициях министр оценил в $130
млрд. «С учетом цены на нефть в $55/барр., доходы страны от экспорта нефти и газового
конденсата достигнут $45-50 млрд. в следующем иранском 1396 календарном году (21
марта 2017 - 20 марта 2018 г.)», – рассказал он. Зангане также оценил доходы страны от
добычи и экспорта нефти и заверил, что они достигнут почти $40 млрд. к концу текущего
иранского календарного года (20 марта 2017 г.). Министр отметил, что Ирану потребуются
инвестиции в размере почти $ 130 млрд в добывающий сектор для достижения целей
Шестого пятилетнего национального плана развития (2016-2021 гг.).
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Іран відновлює діалог із арабськими країнами
Перської затоки
15.02.2017

Нормалізація стосунків із арабськими країнам Перської затоки –
головна мета візиту президента Ірану до Оману та Кувейту. Про це
повідомляє служба новин порталу euronews.com
Хасан Роухані хоче домогтися відновлення дипломатичних відносин не лише із
маленьким еміратом, а й з найбільшою державою регіону – Саудівською Аравією. Ер-Ріяд,
Ель-Кувейт та інші сунітські монархії відкликали з Тегерану своїх послів у січні минулого
року після нападу на саудівське посольство. Ці заворушення були спричинені стратою
відомого саудівського шиїтського богослова. На відміну від своїх сусідів, Оман тоді не
розірвав дипломатичні відносини. Тож саме ця країна стала першою зупинкою у
закордонній поїздці Хасана Роухані. Наприкінці січня керівник оманського МЗС приїжджав
до Тегерана також із метою обговорити відновлення відносин між державами регіону.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ІНДОСТАН
ПАКИСТАН

Пакистан-Афганістан: удари у відповідь
на вибух
17.02.2017

Пакистанська влада заявила, що ліквідовано сто терористів після
вибуху в суфійській мечеті у місті Сехван, відповідальність за який взяла на
себе “Ісламська держава”.
В результаті нападу загинули 88 і були поранені понад триста людей. Прем’єрміністр Наваз Шаріф і головнокомандувач армії Камар Баджва, які відвідали поранених у
лікарні, пообіцяли захистити Пакистан від терористів в країні і за її межами. Пакистан
закрив кордон з Афганістаном, і здійснив удари по прикордонній афганській провінції
Нангархар, як заявив речник губернатора: “Майже 200 ракет були випущені по домівках
цивільних в районі Лалпур. За попередніми повідомлення, двоє дітей поранені, понад сто
сімей були евакуйовані,” – каже Аттаулах Когяні. Афганській владі Пакистан передав також
список екстремістів, які втекли до Афганістану. Вибух стався у суфійській мечеті в провінції
Сінд, де смертник підірвав саморобну бомбу, що містила, як повідомляють, до 8 кг динаміту.
У провінції, де сталася трагедія, оголошено триденну жалобу.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЄГИПЕТ

КНДР запустила баллистическую ракету в
направлении Японского моря

Єгипет: економічний спад і
невтішні прогнози

13.02.2017

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону
Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный
комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
После пуска ракеты Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов
национальной безопасности. Япония также выразила надежду на решительный ответ со
стороны Совета безопасности ООН. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем
обращении к нации объявил, что КНДР достигла завершающей стадии в разработке
межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян готов провести пуск в любое время,
когда решит руководство страны, отмечал посол КНДР в России Ким Хён Чжун. В январе
2016 года Пхеньян провел четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустил
ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12
тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли санкции, призванные
заставить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок. Страна не стала
сворачивать ядерную программу и уже в сентябре провела самые мощные в своей истории
ядерные испытания. В том же году в Южной Корее разместили противоракетную систему
США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). По словам посла КНДР в РФ, на самом деле
она направлена против России и Китая.
Читать полностью >>>
Ракетная программа КНДР (инфографика) >>>
По материалам ria.ru
Японія протестує через рішення Москви
щодо п’яти спірних островів
14.02.2017

Японські офіційні особи заявили протест Росії у зв’язку з рішенням
Москви назвати п’ять раніше безіменних островів, що належать до
Південнокурильського архіпелагу.
«Це неприйнятно і суперечить позиції Японії. Дипломатичними каналами ми
надіслали ноту протесту Росії», – сказав генеральний секретар уряду Йошихіде Суґа на
прес-конференції в Токіо 14 лютого. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв минулого
тижня заявив про те, що Москва дала імена п’яти островам. Один із них названий на честь
генерала Кузьми Дерев’янка, який підписав акт про капітуляцію Японії в 1945 році, інша
назва вшановує радянського дипломата Андрія Громика, який був міністром закордонних
справ Радянського Союзу з 1957 до 1985 року. Радянські війська захопили японські острови
Шикотан, Кунашир, Ітуруп і Хабомаї, а також низку непоіменованих ділянок суходолу в
1945 році – після того, як Японія капітулювала. Територіальні суперечки завадили двом
країнам укласти мирний договір. Токіо наполягає на поверненні цих островів, які називає
Північними територіями.
Читати повністю >>>

Читайте также: Японія може розмістити
війська США на Курилах >>>

За матеріалами radiosvoboda.org
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

Индия вложит $59 млрд в развитие инфраструктуры
в следующем фингоду
01.02.2017

Индия планирует рекордные инвестиции в строительство и
обновление инфраструктуры - 3,961 трлн рупий ($59 млрд). Такая сумма
заложена в бюджете страны на 2017-2018 финансовый год, который
начнется 1 апреля.
Планируется строительство аэропортов в небольших городах в сотрудничестве с
частными компаниями, заявил министр финансов Индии Арун Джейтли, представляя в
среду законопроект. Кроме того, компания Indian Railways совместно с логистическими
компаниями будет строить железные дороги для улучшения доступности портов. На эти
цели будут выделены рекордные 1,31 трлн рупий, что на 8,3% превышает расходы на
текущий фингод. Дефицит бюджета в 2017-2018 фингоду сократится до 3,2% ВВП по
сравнению с 3,5% ВВП в этом фингоду. Индия инвестирует не менее 100 млрд рупий ($1,48
млрд) в госбанки в следующем фингоду для поддержания роста экономики и объемов
кредитования. На текущий год данные расходы были запланированы в объеме 250 млрд
рупий. Котировки акций металлургических компаний Индии выросли в среду на новостях о
планах развития инфраструктуры страны. Бумаги ведущего алюминиевого производителя
страны Hindalco Industries подорожали на 4,7%, крупнейшего сталепроизводителя Steel
Authority of India - на 3,4%. Также поднялась рыночная стоимость Vedanta - на 2,9% и Tata
Steel - на 2,5%. Цена акций банков также выросла, в том числе State Bank of India - на 1,2%,
Bank of Baroda и Punjab National Bank - на 1,1%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

Инфляция в Китае ускорилась до
многолетних максимумов
14.02.2017

Инфляция цен производителей в Китае ускорилась сильнее, чем
ожидалось, в январе, достигнув максимальных темпов за последние шесть
лет благодаря бурному росту цен на сталь и другие сырьевые товары.
Потребительская инфляция в Китае также выросла сильнее, чем ожидалось,
приблизившись к максимуму трех лет за счет скачка цен на топливо и продукты питания,
свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Как сообщило Национальное бюро
статистики, рост потребительских цен по большей части, вероятно, был обусловлен
увеличением расходов на питание и проезд в преддверии длинных каникул по случаю
празднования Нового года по лунному календарю. Потребительская инфляция ускорилась
до 2,5 процента в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показав
максимальные темпы роста с мая 2014 г. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали,
что индекс потребительских цен (CPI) поднимется на 2,4 процента после роста на 2,1
процента в декабре. Цен на продукты питания, крупнейший компонент CPI, повысились на
2,7 процента в январе вслед за 7,1-процентным ростом цен на свинину. Цены на топливо
подскочили на 16,5 процента в годовом выражении, продемонстрировав максимальный
прирост среди компонентов CPI. Инфляция цен производителей ускорилась до 6,9 процента
- максимально с августа 2011 года - после роста на 5,5 процента в декабре. Подъем индекса
цен производителей (PPI) объясняется повышением расходов горнорудного сектора на 31,0
процента из-за скачка вверх цен на уголь. Рынок ожидал роста цен производителей на 6,3
процента в годовом выражении. При этом в месячном выражении цены производителей
повысились лишь на 0,8 процента, замедлив темпы после роста на 1,6 процента в декабре.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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15.02.2017

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, у спробі розворушити та
оновити економіку країни, змінив одразу 9-х міністрів та створив нові
програми для інвестицій. Про це пише euronews.com
Звісно, ключових департаментів – оборони, внутрішніх та закордонних справ – це не
торкнулося. Зміни в уряді відбуваються на тлі невтішних новин про рекордну девальвацію,
тривале падіння прибутків від туризму, зростання загрози з боку ісламістів ІДІЛ, нестачі
продовольчих товарів, подорожчання пального і багато іншого. Це змусило керівництво
країни перейти до реформування кредитно-грошової політики. В результаті схвалених
МВФ заходів жорсткої економії, інфляція зросла неймовірними темпами – з 13% восени
минулого року вона сягнула 30% в січні 2017-го. Єгипетська валюта з жовтня 2016
втратила половину своєї вартості: в листопаді долар коштував 8,83 єгипетських фунтів, а в
січні – вже 16. Водночас падіння курсу єгипетського фунта миттєво спровокувало різкий
стрибок цін, який був пов‘язаний з подорожчанням закупівельних цін, адже Єгипет головно
живе за рахунок імпорту. За останні місяці ціни на продукти першої необхідності, як-от рис,
борошно, цукор і кава виросли на 80%, а в цілому на продукти – на 40%. У 2016-2017 роках
споживання пшениці в Єгипті сягнуло 19,6 млн тон, з них майже 12 млн тон імпортується з
інших країн. Підвищення цін торкнулося і промислових товарів, в тому числі і тих, які
виробляє сам Єгипет. “Немає жодного покупця, який би не скаржився. Те що коштувало 1
фунт, тепер продають за 5, а за ті речі, які коштували 5 фунтів, тепер доводиться платити
10. Чимало цін завищені, і я не знаю чому. Чому уряд дозволив цьому статися, Які на те
причини? Ми не знаємо”, – розповідає менеджер з продажів. В листопаді минулого року
Рада директорів МВФ схвалила виділення Єгипту $12 млрд. Розроблена владою Єгипту
програма щодо стабілізації економіки до моменту її повного виконання повинна скоротити
держборг на 10% ВВП. Перший транш – $2,75 млрд – Каїр отримав практично одразу.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА
ПІВДЕННИЙ СУДАН

В ООН обеспокоены расширением географии вооруженных
столкновений в Южном Судане
16.02.2017

В результате боев 20 тысяч жителей города Вау Шиллук на западном
берегу реки Нил были вынуждены бросить свои дома и искать убежища в
менее опасных районах.
При попытке миротворцев ООН войти в город Вау Шиллук на севере страны
расквартированные там солдаты правительственных войск преградили им путь. Глава
Миссии ООН в Южном Судане Дэвид Ширер назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой.
Он сказал, что отсутствие информации о судьбе 20 тысяч человек – это «серьезная
проблема». Согласно сообщению для прессы, которое было опубликовано пресс-секретарем
Миссии ООН, примерно 20 тысяч человек бежали из города Вау Шиллук в направлении
города Кодок в восьми милях на север от базы ООН в Малакале. В ООН отмечают, что в
течение последней недели бои между правительством Судана и силами оппозиции стали
распространяться на западный берег реки. Никаких признаков ослабления этих боевых
действий нет. Отметим, ООН обратилась к донорам с просьбой выделить 1,6 миллиарда
долларов США для оказания чрезвычайной помощи 5,8 миллионам жителям Южного
Судана. Этот призыв прозвучал в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в
этом молодом государстве, где продолжается конфликт между враждующими сторонами,
углубляются экономические проблемы и ощущаются негативные последствия
климатических потрясений. «Потребности в помощи беспрецедентны по масштабам и
географическому охвату. И в течение предстоящего засушливого сезона нужды людей
будут только расти », - заявил Координатор гуманитарной помощи ООН в Южном Судане
Юджин Овусу. По данным гуманитарных организаций, на сегодняшний день примерно 7, 5
миллионов жителей Южного Судана нуждаются в международной помощи. 3,4 миллиона из
них оказались в категории перемещенных лиц после того, что как в декабре 2013 года в
стране начался вооруженный конфликт.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
ЦАР

ООН подержит Африканскую инициативу
по укреплению мира в ЦАР
15.02.2017

Завершение
политического
переходного
процесса
в
Центральноафриканской Республике (ЦАР) породило у населения большие
надежды на восстановление стабильности.
Однако страна по-прежнему охвачена насилием и гуманитарным кризисом. Об этом
заявил заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве
Ладсус, докладывая Совету Безопасности о ситуации в ЦАР. «По-прежнему крайнюю
обеспокоенность вызывают продолжающиеся акты насилия в стране и упорное нежелание
некоторых вооруженных групп принять стратегию, предложенную президентом ФостенАрканжом Туадером», - заявил Эрве Ладсус. Он рассказал, что президент ЦАР добивается
укрепления диалога с вооруженными группами и напомнил о заключении с 12 из 14
основных вооруженных групп соглашения по стратегии разоружения, демобилизации,
реинтеграции и репатриации. Представитель ООН сообщал, что Африканский союз и
другие региональные организации вместе с правительствами Анголы, Чада и Республики
Конго недавно представили так называемую Африканскую инициативу по достижению
мирного соглашения между правительством и всеми вооруженными группами ЦАР. « ООН
приветствует и поддержит эту Африканскую инициативу, направленную на достижение
прочного мира в ЦАР», - сказал представитель ООН. Говоря о достижениях и
преобразованиях, Эрве Ладсус сообщил, что 30 января власти объявили об
общенациональной кампании по набору 500 человек в ряды национальной полиции и
жандармерии. К тому же недавно в состав вооруженных сил Центральноафриканской
Республики (ЦАР) влилась первая группа солдат, подготовленных в рамках операции
Европейского союза. На днях, президент назначил Генерального прокурора Специального
уголовного суда. Заместитель Генерального секретаря ООН отметил приверженность
президента делу установления прочного мира и настоятельно призвал его и его
правительство выполнять обещания, которые они дали гражданам страны, добиваться
укрепления государственной власти на всей территории и улучшения жизни населения в
целом. Эрве Ладсус рассказал членам Совета Безопасности о деятельности
Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской
Республике (МИНУСКА).
Читать полностью >>>
По материалам un.org
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Аргентина продает облигации
на $7 млрд

В ООН призывают срочно расширить масштабы
гуманитарных операций в Сомали
17.02.2017

Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной
продовольственной программы, завершившие визит в Сомали, призвали
незамедлительно расширить масштабы гуманитарных операций в стране.
Сомали оказалась во власти засухи, которая может привести к катастрофе. Около 6,2
млн человек, то есть почти ½ населения страны нуждается в помощи. По предварительным
прогнозам, около 1 млн. детей в этом году будет страдать от острого недоедания, примерно
для 200 тысяч из них – это вопрос жизни и смерти. «Огромное число сомалийцев исчерпали
все возможные ресурсы, они еле выживают. У нас есть возможность предотвратить эту
катастрофу и спасти жизнь детей. Мы намерены работать со всеми заинтересованными
сторонами и нашими партнерами, чтобы добиться нужных результатов», - сказал Стивен
Лоуверьер, представитель ЮНИСЕФ в Сомали. Из-за засухи жители сельской местности
потеряли домашний скот и урожай. Выросли цены на воду и продукты питания. Многие
вынуждены были покинуть свои дома и отправиться на поиски продовольствия в другие
места. Засуха и недостаток чистой питьевой воды также привели к распространению
заболеваний, передающихся через воду. В этом году в стране уже зарегистрировали 4 тыс.
случаев диареи и холеры. Напомним, ООН, Африканский союз, ЕС, Межправительственная
организация по развитию, Эфиопия, Италия, Швеция, Великобритания и США
приветствовали завершение президентских выборов в Сомали.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
o ЗАХІДНА АФРИКА
КОТ-Д’ІВУАР

Миссия выполнена: ООН завершает
работу в Кот-д’Ивуаре
08.02.2017

С новой Конституцией и законодательным органом, в котором
представлены все политические силы страны, Кот-д’Ивуар способен
консолидировать усилия для построения стабильного государства.
Об этом заявила Специальный представитель Генерального секретаря по Котд’Ивуару Аишату Миндауду, представляя в среду на заседании Совета Безопасности свой
последний доклад о положении в этой стране. Мандат Операции Организации
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре истекает 30 июня 2017 года. Ожидается, что Миссия
покинет страну в связи с выполнением поставленных задач. Несмотря на сложности,
национальная полиция, жандармерия и вооруженные силы справились с обеспечением
безопасности в дни проведения референдума и парламентских выборов. По словам
Спецпредставителя, в настоящее время в Кот-д’Ивуаре сохраняется стабильность, а Миссия
ООН провела подготовительную работу для передачи своих полномочий правительству
этой страны. Представители ООН, как отметила Миндауду, работали по шести ключевым
вопросам – социальные программы, права человека, реформирование системы
безопасности, разоружение, оборона и общественная информация, в частности –
деятельность радиостанции Миссии.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
В Кот-д'Ивуаре Африканский банк развития инвестирует €108 млн
в производство риса, кукурузы и маниоки
17.02.2017

Африканский банк развития (АБР) будет финансировать два
сельскохозяйственных проекта в Кот-д'Ивуаре в размере € 108 млн, – об
этом сообщает министерство сельского хозяйства Кот-д'Ивуара.
Планируется, что эти проекты будут запущены в марте следующего 2018 г. Они
будут направлены на модернизацию аграрного сектора, чтобы гарантировать
продовольственную безопасность стране. Пока Кот-д'Ивуар вынужден импортировать
большую часть своих основных продуктов. Благодаря этим инвестициям Африканского
банка развития будет профинансировано развитие агропромышленного центра в регионе
Ямусукро (Yamoussoukro, административная столица Кот-д'Ивуара, находится в центре
страны). Планируется, что там будет налажено производство риса, кукурузы, маниоки,
будет создано около 20 тыс. постоянных рабочих мест. В целом, ожидается, что эти проекты
обеспечат производство дополнительно ≈ 465 тыс. т продовольственных культур и будут
генерировать ресурсы, которые позволят вывести из черты бедности 107 тыс. чел. В 2013 г.
в Кот-д'Ивуаре производство кукурузы составило от 600 до 700 тыс. т, маниока – 2,4 млн т;
в 2015 г. производство грубого риса (падди) – 2,15 млн т. Второй с/х проект предназначен
для поддержки сельскохозяйственной инфраструктуры в регионе Джуаблин Djuablin (на
востоке страны). Планируется развитие транспорта и переработки сельскохозяйственной
продукции этого региона. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Австралийская Newcrest расширяет
партнерство по добыче золота в Кот-д'Ивуаре >>>
По материалам westafrica.com.ua
o ПІВДЕННА АФРИКА
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

Солдаты ДРК убили около 100 членов
племени Камвина Нсапу

20.01.2017

Правительство Аргентины разместило 5-летние и 10-летние
долларовые облигации на $7 млрд. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на
сообщение министерства финансов страны.
Аргентина разместила пятилетние облигации на $3,25 млрд, а десятилетние – на
$3,75 млрд. Средняя процентная ставка составляет 5,6% и 7% соответственно. В выпуске
облигаций приняли участие 6 банков, включая Santander, BBVA, Citibank, Deutsche Bank,
HSBC, и J.P. Morgan, которые приняли заказы на $22 млрд. Министр финансов Аргентины
Луис Капуто заявил, что правительство намерено выпустить облигации на $3-$5 млрд на
международном долговом рынке, и еще $1-$2 млрд на внутреннем. Он также сообщил, что в
этом году правительство намерено выручить на международном рынке $10 млрд. В апреле
2016 года Аргентина продала облигаций на сумму $16,5 млрд на международном рынке.
Десятилетние облигации этой сделки были проданы под 7,5% годовых. На прошлой неделе
правительство Аргентины договорилось с шестью международными банками о
предоставлении займов в размере $6 млрд сроком на 18 месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua
Макри укрепляет свой союз с Темером перед лицом
нового мира, создаваемого Трампом
08.02.2017

После импичмента в Бразилии президент Аргентины стал первым
главой государства, посетившим эту южноамериканскую страну. Его цель ускорить подписание договора Mercosur-Евросоюз и увеличить торговый
оборот с Бразилией
С самого начала аргентинский президент дал ясно понять, что приложит все усилия
для укрепления позиций Темера, с которым его связывает разработка общей
экономической политики. Правительство Аргентины первым признало Темера, занявшего
президентское кресло в результате вызвавшего неоднозначную реакцию импичмента
Дилмы Русеф. Через несколько часов аргентинский кабинет уже выпустил коммюнике,
обогнав всех остальных. Темер посетил Буэнос-Айрес в октябре 2016 года, и сейчас Макри
совершает ответный визит, придавая тем самым дополнительный идеологический
импульс развороту в сторону правоцентризма в Южной Америке. У Макри и Темера,
которых связывают все более тесные партнерские отношения, напряженная
экономическая повестка дня и огромный интерес в укреплении взаимодействия и
усилении Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), особенно в свете
протекционистских мер, предпринятых Дональдом Трампом. Макри особенно
заинтересован в том, чтобы совместно с президентом Бразилии ускорить переговоры о
заключении соглашения между Евросоюзом и Mercosur, которые ведутся вот уже 15 лет. 21
февраля Макри отправится в Испании с целью привлечения европейских инвестиций,
поскольку США, похоже, занимаются исключительно своими внутренними проблемами.
Для достижения соглашения необходима поддержка Бразилии, самой крупной страны в
Mercosur. Оба президента уже выразили единое мнение о необходимости приостановки
членства Венесуэлы (пока президентом является Николас Мадуро) в этой организации,
руководство которой в течение первых шести месяцев нынешнего года осуществляет
Аргентина, а затем Бразилия. Макри решил с самого начала поддержать Темера, исходя не
только из близости взглядов, но и в силу экономических интересов. Бразилия имеет
ключевой значение для Аргентины, независимо от того, кто там находится у власти.
Политическая нестабильность в соседней стране — плохая новость для Буэнос-Айреса.
Поэтому Аргентина оказывала всяческую поддержку Дилме Русеф, пока та была на посту
президента, несмотря на глубокое различие в политических взглядах, и не предприняла
ничего, чтобы ускорить ее смещение. Когда президентское кресло занял Темер, Макри
первым выразил ему свою поддержку, а сейчас он прибыл в Бразилию, чтобы укрепить
партнерские отношения с этой страной.
Читать полностью >>>
По материалам inosmi.ru
БРАЗИЛІЯ

Бразилия: "олимпийское похмелье"

14.02.2017

В последние пять дней в Демократической Республике Конго (ДРК)
солдаты национальной армии убили, по меньшей мере, 100 человек, в том
числе 39 женщин из племени Камвина Нсапу.
Трагические инциденты произошли в период с 9 по 13 февраля в ходе столкновений
членов национальной армии со сторонниками местного племенного вождя Камвина Нсапу,
умершего в августе прошлого года. Племя было названо его именем. Об этом сегодня на
брифинге в Женеве сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека Лиз Троссел. По ее словам, солдаты конголезской армии открыли
беспорядочный огонь по группе мятежников, вооруженных в основном мачете и копьями.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о большом количестве жертв. Если они
подтвердятся, то это будет означать, что солдаты прибегали к использованию чрезмерной
и непропорциональной силы», - заявила Лиз Троссел. Она сказала, что сотрудники офиса
ООН по правам человека в ДРК пытаются выяснить все обстоятельства этих трагических
событий и установить точное число убитых. Вооруженные столкновения произошли в
городе Тшимбулу и его окрестностях. В ООН отмечают, что грубейшие нарушения прав
человека совершаются в этом районе обеими сторонами с тех пор, как в августе прошлого
года солдаты убили вождя местного племени Камвина Нсапу. В ООН призвали власти ДРК
провести полное и независимое расследование недавних актов насилия и всех других
грубых нарушений прав человека в провинции Касаи.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
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17.02.2017

Спустя всего полгода после летних Игр в Бразилии, олимпийские
объекты превратились в жалкое зрелище. Об этом сообщает служба
новостей портала euronews.com
На главной спортивной площадке страны, вмещающей около 80 тысяч зрителей,
повреждены, а то и вырваны “с корнем” кресла. Газон не стрижен. Печальная участь
постигла и олимпийский бассейн. Спортивный праздник обошелся Бразилии в более чем 10
млрд в пересчете на доллары. Говорят бразильцы: “Все это пустые траты. Столько средств
вложено… Но пользы населению никакой”. “Есть чувство грусти… Есть разочарование.
Бразилия – богатая страна, но с таким коррумпированным правительством… Позор”. Между
тем официальные лица находят объяснение происходящему – мол, рецессия продолжается,
и разногласия с инвесторами существуют. Да, в муниципальных властях произошли
изменения после выборов минувшей осенью. Но все это будет сделано”. Так, или иначе,
спортивный праздник в Бразилии обернулся тяжелым похмельем.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам euronews.com
Бразилия впервые в истории решилась
импортировать кофе робуста
17.02.2017

Власти Бразилии впервые в истории страны решились на импорт
крепкого кофе сорта робуста, сообщил директор департамента кофе
министерства сельского хозяйства Силвио Фарнеси.
Закупать кофе планируют во Вьетнаме, однако ограниченными партиями.
Разрешение на импорт кофе дала внешнеторговая палата Бразилии (CAMEX), пишет РИА
"Новости" со ссылкой на Reuters. До конца мая в страну могут быть поставлены до 1
миллиона мешков кофе по 60 килограммов каждый, но не более 250 тысяч мешков в месяц.
Пошлина составит 2% от стоимости кофе. Бразилия является крупнейшим экспортером и
производителем кофе в мире. В 2016 году она собрала рекордный урожай кофе вида
арабика, однако урожай робусты упал до уровня 2004 года из-за сильной засухи.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Экономика США набирает
обороты

ВЕНЕСУЕЛА

Венесуэла приостановила вещание
CNN в стране

17.02.2017

16.02.2017

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла
решение приостановить вещание канала CNN en espanol со среды, 15
февраля, передает РИА Новости.
"Комиссия дала указание произвести в качестве превентивной меры приостановку
вещания и немедленный вывод из трансляции канала новостей CNN en espanol на всей
национальной территории", − говорится в сообщении. Отмечается, что содержимое передач
CNN представляет собой "прямую атаку против мира и демократической стабильности
нашего венесуэльского народа, создает обстановку нетерпимости". Напомним, 13 февраля в
Каракасе состоялась торжественная церемония подписания 22 экономических соглашений
между правительствами Китая и Венесуэлы. Общая сумма соглашений составила $2,7 млрд.
Лидер южноамериканской страны привел статистику, согласно которой КНР и Венесуэла
успешно реализовали 495 совместных проектов сразу в нескольких областях, еще 205
проектов реализуются в настоящее время. В ноябре 2016 г. в Каракасе венесуэльский
министр нефти Эулохио дель Пино и председатель совета директоров китайской
нефтегазовой корпорации CNPC Ван Илинь подписали соглашение об увеличении
инвестиций в нефтяную промышленность Венесуэлы. По итогам подписания соглашения,
которое состоялось в официальной резиденции президента Боливарианской Республики Дворце Мирафлорес, глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что благодаря сделке с
Китаем добыча нефти будет увеличена до 800 тыс. баррелей в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
ЕКВАДОР

Еквадорці обирають між лівим і правим
кандидатом в президенти

16.02.2017

Двоє провідних кандидатів мають зовсім різні програми: правий
кандидат, колишній фінансист, Ґільєрмо Лассо та представник лівих сил
Ленін Морено, кандидат від чинної партії.
Останній є послідовником політики президента Рафаеля Корреа, державної системи,
що поєднує в собі соціальні витрати з високими податками та великою державною
заборгованістю. Морено, колишній віце-президент Рафаеля Корреа, наразі має більше
шансів на перемогу в першому турі. Кандидат в президенти Ленін Морено: “Я заявляю
перед усіма: моя місія триває. Місія для людей з фізичними вадами, але також для старих
людей, знедолених жінок, робітників, дітей, молоді, жінок, які зазнали знущань”. Ґiльєрмо
Лассо – колишній банкір, обіцяє скоротити витрати з бюджету, стимулювати іноземні
інвестиції і знизити податки, щоб стимулювати споживання. Кандидат в президенти
Ґільєрмо Лассо: “Ми плануємо скоротити і позбутися 14 податків в Еквадорі, тому що народ
Еквадору більше не може платити стільки податків, існує стільки зловживань влади,
найбільше з яких – корупція серед людей Корреа”. Президент Еквадору з січня 2007 року,
Рафаель Корреа залишає за собою трансформовану країну, проте його спадщина
неоднозначна. Низка соціально-економічних показників стали перевіркою декади його
правління. Рівень бідності знизився з 36,74% до 25.35%, а ВВП виріс на 48 млрд євро (до 94
млрд євро). Серед мінусів – рівень безробіття зріс до 5,2%. ВВП скоротився на 1,7% в 2016
році. Державні витрати надміру перевищують доходи держави, ростуть дефіцит і
державний борг. На свій захист Рафаель Корреа перелічує зовнішні чинники, що вплинули в
останні роки на еквадорську економіку, в тому числі тривале падіння цін на нафту. Збитки
та ліквідація наслідків руйнівного землетрусу у квітні 2016 року також відібрали значний
шмат бюджету – близько 3 мільярдів євро. Корреа також потрапив під шквал критики
опонентів через економічну залежність від контрактів та кредитів з Китаю, що навіть може
загрожувати національній безпеці.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Американская экономика набирает обороты и явно взяла курс на
повышение. Тенденцию задают опережающие индикаторы, которые в
январе показали рост и указывают на ускорение рынка.
Индекс опережающих экономических показателей США вырос на 0,6% в январе,
такие данные приводят в исследовательской организации Conference Board. Аналитики
говорят, если тенденция сохранится и восстановление продолжится, то экономика США
может начать укрепляться в ближайшее время. Положительная картина стала наблюдаться
и по другим показателям. Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущие
условия, вырос на 0,1% в январе, в то время как индекс запаздывающих индикаторов вырос
на 0,3%. Улучшение экономических показателей говорит о том, что это может стать
положительным сигналом для ФРС США. Ранее регулятор на первом в этом году заседании
воздержался от изменения ставки, сославшись на необходимость продолжить мониторинг
состояния экономики. Последняя статистика по IV кварталу 2016 г. оказалась слабее, чем
ожидалось, но опережающие индикаторы состояния экономики в январе указывают на
ускорение роста. Как сообщалось ранее, экономика США приближается к полной занятости,
в то время как инфляция близится к целевому показателю Федеральной резервной
системы, заявил заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер, повторив свой призыв к
"постепенному" повышению процентной ставки. Фишер в интервью Bloomberg Television
высказал то же мнение, что и глава ФРС Джанет Йеллен. Выступая в конгрессе во вторник и
в среду, она отметила, что было бы "неразумно" слишком долго откладывать ужесточение
денежно-кредитной политики, учитывая улучшения в экономике. Также акции на Уоллстрит демонстрируют существенный рост, индекс Nasdaq Composite продолжает
устойчивый подъем и может достичь отметки 6 тыс. После сильного роста в среду Nasdaq
оказался очень близко к уровню 6 тыс., сказал директор по инвестициям Commonwealth
Financial Network Брэд Макмиллан. "Нас, как правило, привлекают большие круглые числа,
- отметил трейдер R.W. Baird & Co. Майкл Антонелли. - Я не хочу сказать, что это эйфория,
но перспектива теряется, поскольку мы достигаем новых отметок каждый день, но тот
факт, что Nasdaq приближается к 6 тысячам... Я думаю, люди посмотрят вокруг и скажут:
"Вот это да! Мы действительно видим 6 тысяч". Nasdaq Composite к закрытию торгов в
среду достиг рекордного уровня седьмую сессию подряд. Индекс вырос на 0,6% до 5819.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
КАНАДА

Канада не выйдет из НАФТА, даже если США
перестанут участвовать в соглашении
10.02.2014

Канада не откажется от Соглашения о североамериканской зоне
свободной торговли (НАФТА), даже если США перестанут участвовать в нем.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Канады в Мексике Пьера Алари.
Ожидается, что члены НАФТА - Мексика, Канада и США - начнут обсуждать
пересмотр его условий в мае текущего года. "У нас есть договор о свободной торговле, но
если США из него выйдут, НАФТА станет двусторонним с Мексикой", - сказал он, добавив,
что существующий вариант соглашения "нужно модернизировать". По словам Алари,
официальные лица Мексики и Канады в настоящее время активно ведут переговоры. Так,
"министры иностранных дел общались четырежды за последние дни", а президент
Мексики Энрике Пенья Ньето дважды разговаривал с канадским премьер-министром
Джастином Трюдо. НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений
западного полушария. Общая площадь стран-участниц = 21,8 млн км², численность
населения превышает 470 млн человек, совокупный ВВП достигает порядка $20 трлн.
Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года, а 1 января 1994 года оно вступило в
силу. Президент США Дональд Трамп называл НАФТА "одной из худших сделок" в истории.
Читать полностью >>>
По материалам torontovka.com
США и Канада укрепят сотрудничество в военной,
космической и кибер-сферах

США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

13.02.2017

США

Голова ФРС США пообіцяла підняти
облікову ставку
14.02.2017

“Затягувати із підвищенням облікової ставки ФРС було б нерозумно,”
– заявила голова Федеральної резервної системи США Дженет Йеллен,
звітуючись в Сенаті перед членами банківського комітету.
Однак коли її піднімуть, звісно, не сказала. Наразі базова відсоткова ставка
становить 0,5-0,75%. Пані Йеллен натякнула, що політика нового президента не сприяє
стабільності в фінансовому світі. “Серед факторів, які посилюють невпевненість,
виступають фіскальна політика США, подальша доля зростання виробництва та розвиток
подій закордоном”. Вона закликала конгресменів зосередитися на забезпеченні
довгострокового економічного зростання Сполучених Штатів. “Хоча я не маю наміру
висловлювати свою думку щодо певних специфічних податків чи пропозицій використання
бюджетних коштів, я хочу відзначити важливість забезпечення довгострокового
економічного зростання країни та підняття життєвих стандартів завдяки стимулюванню
виробництва”. Між головою федерального резерву та президентом США – давня неприязнь.
Ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп критикував Йеллен за підняття рівня
облікової ставки. Він діє, як більшість політиків на його місці, – вважає професор
університету Джорджтаун Джеймс Енджел: “Дуже часто політики хочуть від керівників
центрбанків, щоб ті робили речі доцільні для економіки в короткотерміновій перспективі,
але небезпечні в довготерміновій. Скажімо, політики часто хочуть щоб центробанки
друкували багато грошей. У короткотерміновій перспективі це як випити алкогольний
напій: почуваєшся дуже добре. Але якщо надрукувати забагато, на тебе чекає жахливе
затяжне похмілля”. Трамп не може звільнити Йеллен до завершення її повноважень, термін
яких збігає в січні 2018 року. До цього часу ставлениці Обами належатиме тримати оборону
перед республіканським Конгресом та президентом.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Канада и США продолжат работать по укреплению военного
сотрудничества, а так же в области космической и кибер – безопасности,
говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и
премьера Канады Джастина Трюдо.
"Мы – стратегически важные союзники в области защиты безопасности в Северной
Америке и других частях мира, где присутствует НАТО… Мы будем работать, чтобы
модернизировать и расширять наше партнерство", - отмечается в заявлении по итогам
встречи. Стороны договорились укрепить сотрудничество в области космической
безопасности в рамках NORAD (объединённая система аэрокосмической обороны США и
Канады) и в кибер-пространстве, отмечается в заявлении. В заявлении также говорится,
что США и Канада договорились сотрудничать в области создания энергетической
инфраструктуры и по нефтепроводу Keystone. "В то время как продолжается процесс
строительства нефтепровода Keystone, мы остаемся преданными продвижению
(сотрудничества) по проектам в области энергетической инфраструктуры, которая создает
рабочие места, при этом охраняя окружающую среду", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
Европарламент одобрил соглашение о
свободной торговле с Канадой

16.02.2017

Европейский парламент утвердил соглашение о создании зоны
свободной торговли между Евросоюзом и Канадой. В поддержку документа
высказались 408 депутатов, против проголосовали 254 парламентариев,
еще 33 воздержались.
"Приняв соглашения, мы выбрали открытость, рост и высокий уровень вместо
протекционизма и застоя. Канада -это страна, с которой мы разделяем общие ценности и
союзник, на которого мы можем положиться. Вместе мы можем строить мосты, а не стены,
для процветания наших граждан. Соглашения будет маяком для будущих торговых сделок
во всем мире", - заявил после голосования представитель Европарламента Артис Пабрикс.
Ратификации документа Европарламентом предшествовали очередные протесты против
его заключения. 14 февраля стало известно, что противники соглашения смогли собрать
3,5 млн подписей под призывом не ратифицировать соглашение. Торговое соглашение
между ЕС и Канадой (CETA) призвано устранить торговые ограничения между Канадой и
ЕС. Как ожидается, благодаря соглашению Канада и Евросоюз смогут отменить почти все 98% - из существующих ныне торговых пошлин. Сторонники СЕТА утверждают, что после
подписания документа объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Критики
соглашения полагают, что СЕТА защищает интересы крупных корпораций и что его
подписание приведет к снижению стандартов качества продукции. 30 октября 2016 года
Евросоюз и Канада подписали соглашение о свободной торговле CETA.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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АВСТРАЛІЯ

Континент в долгах: Австралия впервые за четверть века
переживает экономический кризис
07.02.2017

Австралия - рекордсмен эмиграционных рейтингов - переживает
сильнейший спад в экономике. Впервые в истории страны-континента долг
её жителей государству составил почти половину ВВП.
Теперь эксперты предрекают Австралии уже в 2018 г. ипотечный кризис, схожий по
масштабам и последствиям с финансовым коллапсом 2008 г. в США. Почему одна из самых
стабильных экономик мира впервые за четверть века оказалась на грани краха? Общий
долг австралийских домохозяйств за 2016 год вырос на 18% - до небывалых $520 млрд, что
составляет почти половину валового внутреннего продукта страны, говорится в отчёте
Министерства статистики Австралии. Для страны, чья экономика на протяжении четверти
века не знала рецессии, это сулит значительные потери в социальной и финансовой сфере,
уверены экономисты. За последние четыре года ВВП государства похудел более чем на
$320 млрд и по итогам 2016 года составил $1 трлн 340 млрд. Не поддерживает экономику
страны-континента и стагнирующий рынок труда. Так, в 2016 г. уровень безработицы
среди экономически активного населения составил 5,8%, в то время как на начало кризиса
в 2012 г. этот показатель не превышал и 4,5%. В беседе с корреспондентом RT заведующий
кафедрой мировой экономики Чикагского университета Гарольд Поллак пояснил: «Доходы
Австралии в основном базируются на энергетическом сырье - государственный бюджет
страны примерно на 35-45% состоит из экспорта таких минеральных ресурсов, как
сжиженный газ и уголь. В связи с замедлением экономического роста Китая и Индии, а
также двухгодичным демпингом мировой цены на энергоресурсы, австралийские
чиновники ищут другие пути пополнения бюджета». По словам эксперта, в ближайшие 10
лет Австралия будет активно развивать сферу услуг, которая сейчас составляет не более
32% от доходов бюджета, а также предоставлять налоговые льготы иностранному бизнесу.
В 2017 г. австралийские чиновники планируют покрыть дефицит бюджета страны за счёт
привлечения иностранного капитала. Так, в 2017-2018 годах власти намерены вложить в
строительство дорожной и портовой инфраструктуры свыше $2 млрд, а также ослабить
налоговое бремя для покупателей жилья с сегодняшних 2%-4% до 0,5%-1%. Финансовый
регулятор Австралии также поддерживает действия правительства по либерализации
экономики. Сегодня завершилось заседание Резервного банка Австралии, итогом которого
стало решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне 1,5%, что
является самым низким показателем за всю историю государства. …
Читать полностью >>>
По материалам russian.rt.com
БЛОГ

Большая сделка. Как Трамп и Нетаньяху
стравят Москву с тегераном
16.02.2017

Дональд Трамп похоронил стратегию урегулирования палестиноизраильского конфликта, которую США продвигали на протяжении
четверти века. Он сделал это на совместной пресс-конференции с
премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, приехавшим с первым после
инаугурации Трампа визитом в Вашингтон.
Нынешний хозяин Белого дома заявил:«Я рассматриваю как двухгосударственную,
так и одногосударственную (модель. Ред.). Мне понравится та, которая понравится обеим
сторонам. Меня устроит любая». Фактически эта реплика - первое официальное признание
того, что Вашингтон делает с момента смены администрации: сворачивает программу
создания Палестинского государства. Таким образом, покончено с главной парадигмой
американской политики в регионе, остававшейся принципиально неизменной со времен
Билла Клинтона: «цивилизованный развод», начатый соглашениями в Осло, более не
считается единственно возможным путем к миру. На протяжении десятилетий подход к
решению этой проблемы был индуктивным (в американской практике он нередко
именуется «изнутри-наружу»): считалось, что путь к прочному миру между Израилем и
арабским миром лежит через его примирение с Палестиной. Но процесс такого примирения
через разделение впал в коматозное состояние задолго до того, как Трамп выиграл
выборы. Тем не менее, как и в случае с Минскими соглашениями, стороны не видели
альтернативных вариантов, по крайней мере, систематически декларировали их
отсутствие. Однако, несмотря на парад признаний суверенного государства Палестина,
устроенный европейскими странами на протяжении последних лет, перспективы
разграничения становились все более туманными. Начать с того, что не все структуры
палестинского самоуправления признали право Израиля на существование. И если ФАТХ,
управляющий палестинской общиной Западного берега Иордана, в принципе готов к
сотрудничеству, то «Хамас», контролирующий сектор Газы, видит решение только в
вооруженном сопротивлении. Между собой эти две силы, к слову, также ведут
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слишком просто, добавим сюда еще и требование израильтян осуществлять контроль над
общим периметром границ и после разделения. Об экономической базе предполагаемого
государства можно и не вспоминать. В то же время евреи продолжали застраивать
Западный берег, дробя тамошнюю территорию «компактного проживания» палестинцев и
делая в принципе невозможным проведение четкой «государственной границы».
Собственно, то, что СБ ООН под конец президентства Барака Обамы таки сумел принять
резолюцию, осуждающую застройку, стало его местью за систематический саботаж
Израилем процесса разграничения, к которому ушедшая администрация приложила
немало усилий. Между тем модель демократического государства двух народов в
нынешних обстоятельствах выглядит еще более утопичной, нежели модель разграничения.
Дело не только в том, что это противоречит основополагающим принципам Израиля как
государства евреев. Ввиду чисто демографических причин темпы прироста населения у
палестинцев в разы выше. Евреи в «стране двух народов» стремительно окажутся
меньшинством. Причем, принимая во внимание историю и культурные особенности
региона, - меньшинством гонимым. Тем не менее выход из этой ситуации есть. На той же
пресс-конференции Трамп сказал: «Мы заключим сделку. Возможно, это будет большая и
лучшая сделка, чем способны понять сидящие в этом зале». Несмотря на нарциссический
пафос, это действительно может быть договоренность, полностью перекраивающая
ближневосточный политический ландшафт. Шаги, которые команда Трампа начала
предпринимать еще до официального вступления во власть, свидетельствуют о том, что
теперь во главу угла ставится дедуктивный («извне-внутрь») подход. Собственно, эта
концепция не нова. Едва ли не первым шагом в реализации такого «изнаночного» подхода
стала состоявшаяся в 1991 г. региональная конференция под эгидой Джеймса Бейкера ІІІ,
госсекретаря в администрации Джорджа Буша-старшего. Тогда ряд арабских правителей
впервые сели за один стол с израильским премьером. В 2007-м уже при Буше-младшем
состоялся аналогичный по замыслу саммит в Аннаполисе. В первое президентство Обамы
Джордж Митчел также пытался организовать подобный саммит, но безуспешно. Дело в том,
что ключевой фактор для арабо-израильского взаимопонимания - иранская угроза актуализировалась в последние восемь лет. Растущее влияние Тегерана в Ираке,
масштабное вовлечение Ирана в сирийский конфликт и привлечение к боевым действиям
его миньонов из «Хамаса», увеличивающая поддержка Хизбаллы в Ливане, мягкотелая
политика Обамы, приведшая к сомнительной, по мнению многих, сделке - все это очень
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нервирует и монархии Персидского залива (в каждой из которых есть шиитская «пятая
колонна»), и Израиль. Этот дедуктивный подход совпадает с взглядами Беньямина
Нетаньяху, который немало приложился к созданию де-факто альянса с суннитскими
государствами. В то же время арабы требуют свою цену: администрация Трампа должна
воздерживаться от откровенно произраильских действий и провокаций. Очевидно, в
Вашингтоне к этому готовы. Так, после незапланированного визита иорданского короля
Абдаллы ІІ, резко сменилась тональность высказываний и самого Трампа, и его команды
относительно строительства новых поселений на Западном берегу. Сначала президент
сказал в интервью израильской газете, что это «не поможет миру», а затем на прессконференции попросил Нетаньяху повременить. Между тем недавнее официальное
заявление Белого дома по этому поводу содержит призыв к Израилю воздержаться от
строительства новых поселений на Западном берегу за пределами их нынешних границ.
Это стало не только откатом к позиции времен Буша-младшего (Обама был категорически
против любого строительства), но и прекрасной услугой Нетаньяху. Благодаря этому его
коалиция без проблем провела через парламент закон, легализующий тысячи домов,
которые даже по израильским меркам имели сомнительный юридический статус. В то же
время «Биби» получил аргумент в спорах с ультраправыми, требующими дальнейшей
застройки и даже аннексии Западного берега. Интерес Иордании здесь понятен:
неминуемый скачок террористической активности в связи с «цивилизационной
деятельностью» Израиля аукнется и ей. В то же время именно союзное США Хашимитское
королевство, для которого суверенная Палестина представляет серьезную экзистенциальную угрозу, была главным тормозом этого проекта среди арабских государств (так что
позиция Обамы огорчала не только евреев). Отказ Трампа от переноса американского
посольства в Иерусалим также соответствует иорданским интересам. Что примечательно: у
Нетаньяху совершенно спокойно восприняли этот «поворот оверштаг», очевидно понимая,
что это небольшая жертва за взаимопонимание с арабскими государствами. Тем более что
45-й президент США прилагает немало усилий для его достижения. В последние недели
Трамп созванивался с президентом Египта Абделем Ас-Сиси, саудовским королем
Салманом, шейхом Мохаммедом бин Зайедом - крон-принцем Абу-Даби и, наконец, с
турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Однако нет сомнений в том, что Белый дом
играет в одной команде с Израилем. Сын лидера еврейской общины Нью-Йорка Джаред
Кушнер, зять и по совместительству советник президента, которого Трамп уполномочил
курировать переговорный процесс, близок с Роном Дермером, израильским послом и
другом Нетаньяху. Трамп и Кушнер также встречались с Шелдоном Адельсоном,
богатейшим евреем мира, владельцем сети казино и ключевым лоббистом Нетаньяху в
Америке. Наконец, заслуживает внимания выбор Трампа на пост посла США в Израиле
Дэвида Фридмана. Ортодоксальный еврей из Лонг-Айленда, он является сыном Мориса
Фридмана, одного из главных спонсоров еврейского поселения Бейт-Эль, расположенного
далеко в глубине палестинских территорий Западного берега. Среди доноров тамошней
иешивы - религиозного университета, к слову, числится и семейство Трампов, пожертвовавшее ей $10 тыс. Беря во внимание все это и то, что Бейт-Эль считается центром
сионистского движения, можно не сомневаться, что застройка на Западном берегу будет
продолжаться. Более того, связи Трампов с израильскими ортодоксами могут принести
немало трудностей Нетаньяху: карт-бланш от Белого дома ему не светит, хотя в целом для
Израиля возвращение США в регион выглядит, безусловно, позитивным. Собственно, эта
концепция не нова. Едва ли не первым шагом в реализации такого «изнаночного» подхода
стала состоявшаяся в 1991 г. региональная конференция под эгидой Джеймса Бейкера ІІІ,
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