© Анатолій МАРУЩАК

Weekly Digital Magazine

№ 182 від 02.04.2017

Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

За счет чего Украина сможет уйти от имиджа
сырьевого придатка
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В экспорте товаров “made in Ukraine” доминируют сырье и
полуфабрикаты, а общее сокращение объемов поставок за рубеж в
последние несколько лет только усугубило ситуацию.

Четверть века Украина упорно и планомерно шла к сырьевой модели экономики,
теряя по дороге нажитый непосильным трудом промышленный потенциал. И теперь,
чтобы устоять даже на довольно низких позициях поставщика сырья, страна вынуждена
бежать изо всех сил. О сверхскоростях, необходимых для технологического рывка и освоения
переработки собственной сырьевой базы, говорить еще очень рано. Но шанс все-таки есть.
Страна чудес. По данным Госстата, за 2013-2016 гг. экспорт украинских товаров
сократился почти на $27 млрд, что составляет около 30% прошлогоднего ВВП Украины. В
2016 г. экспорт побил очередной антирекорд и снизился до $36,4 млрд, что на 5% ниже
показателей 2015 г. и почти вдвое ниже показателей “довоенного” 2012 г. ($68,8 млрд).
При этом и экспортная корзина Украины стала более примитивной: увеличилась доля
товаров с низкой добавленной стоимостью и необработанного сырья, на которые в общей
структуре зарубежных поставок приходится 84%. Более того, на фоне общего сокращения
экспорта продукции перерабатывающей промышленности увеличиваются объемы и доля
экспорта товаров - источников высокой природной ренты (зерно, железная руда и
стальные полуфабрикаты). “Доля указанного сырья за последние 15 лет почти удвоилась и
к 2016 г. достигла более 28% в структуре экспорта”, - подсчитал Тарас Ткаченко, начальник
отдела проектных исследований и разработок ГП “Укрпромвнешэкспертиза”.
Технологическая примитивизация производства в стране выражается в низкой доле
перерабатывающей промышленности, которая составляет лишь 12% ВВП, тогда как в
Турции и Польше - 18%, в Словакии - 21%, а в Южной Корее - 30%. Казалось бы, спасение в
отечественном IT-секторе, который за 15 лет вырос с нуля, и теперь его вклад в ВВП
составляет почти 5%. Но даже здесь превалирует сырьевой низкомаржинальный
аутсорсинг, который довольно редко генерирует конечный продукт. Как правило, он
“вмонтирован” в другие цепочки добавленной стоимости. Как утверждают эксперты,
переход от аутсорсинга к конечному продукту - процесс сложный. Особенно в Украине, где
нет полноценного патентного права, защиты интеллектуальной собственности,
производства конечных продуктов и инновационного цикла.
Форс-мажоры. Основная сложность, с которой столкнулась отечественная
сырьевая экономика, - это затяжной цикл падения мировых цен на сырье, что привело к
сокращению валютной выручки и, соответственно, девальвации гривни. “Сырьевая
экономика обречена на перманентный кризис”, - отметил Владимир Панченко, эксперт в
отрасли промышленности и экономической политики, директор Alex Pol Institute, объясняя
ситуацию на примере зерна. С 1960 г. производство зерна в стране возросло втрое, но его
цена соответственно не увеличилась. Она как составляла в 1960-е годы около $250 за 1 т,
так и сейчас колеблется на этом уровне (в редких случаях повышалась до $400, но и
снижалась до $160 за 1 т). В то же время продукция машиностроения: например,
автомобиль Ford в 1960 г. стоил $2 тыс., а сейчас его уже $20 тыс. То есть в 1960-е годы для
покупки одного автомобиля Ford нужно было продать 8 т зерна, а теперь - 80 т. “В сегменте
продуктов с высокой добавленной стоимостью происходит пусть и инфляционный, но
параллельный во всех секторах рост. Что касается зерновой продукции, то этого роста нет”,
- пояснил г-н Панченко. При этом он предположил: если через 30 лет стоимость зерна будет
на уровне $500 за 1 т, то автомобиль к этому времени подорожает до $100 тыс. Если мы
посмотрим на достижения Украины, то заметим, что, несмотря на рекордные урожаи, рост
экспорта зерна и вхождение во всевозможные рейтинги крупнейших зерновых
экспортеров, все они нивелируются падением цен. И для многих агрохолдингов,
ориентированных на производство зерна, - это большая проблема. “Животноводство или
выращивание фруктов и их переработка дают гораздо большие прибыли”, - сказал г-н
Панченко и отметил, что с аналогичной проблемой столкнулись и отечественные
металлурги, когда цена на сталь и железную руду резко снизилась, а прибыли часто
балансировали на уровне нуля. Вторым влиятельным антитрендом, изрядно подкосившим
экспорт украинской готовой продукции, стала военная агрессия РФ, поскольку на рынок
этой страны в значительной степени были ориентированы предприятия отраслей локомотивов отечественной экономики. “Сказалось и отсутствие проактивной
государственной политики в виде госзаказов, системной поддержки экспорта,
предоставления доступного кредитного ресурса, создания инвестиционных стимулов”, пояснил Виктор Галасюк, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики
и предпринимательства. В итоге промышленные гиганты не смогли вовремя
диверсифицировать сбыт и вынуждены были останавливаться, сокращая работников.
Наиболее показательный пример - вагоностроение, сектор высшего технологического
уклада. В 2011 г. было построено около 52 тыс. грузовых вагонов, 88% из которых
экспортировано, что пополнило торговый баланс Украины на $2,7 млрд. В 2016 г.
производство сократилось до 2,8 тыс. вагонов, экспортные поступления - до $28,5 млн. За
это время численность работающих в отрасли уменьшилась вдвое. “Предприятия
потеряли сбыт в РФ и не укрепили позиции на внутреннем рынке, хотя, по экспертным
оценкам, износ вагонного парка “Укрзалізниці” составляет почти 90%”, - отметил г-н
Галасюк. Кстати, в 2017 г. госкомпания планирует закупить около 9 тыс. вагонов, и это
может дать толчок отечественному производителю, если таковой выиграет в тендерах.
Помимо глобальных, форс-мажоры в нашей стране часто создаются руками политиков и
чиновников. Примером может служить ситуация с необработанным лесом, экспорт
которого с ноября 2015 г. запрещен. Кстати, в 2015 г. экспорт леса-кругляка принес
украинской экономике $345 млн валютных поступлений, что составляет 0,9% общей
экспортной выручки. Но власти даже не пытаются создать добавленную стоимость в
деревопереработке. А Украина ведь может экспортировать не лес-кругляк по $35 за 1 куб.м,
а древесно-стружечные плиты по $150 за 1 куб.м, фанеру по $300 за 1 куб.м или даже
мебель по $800 за 1 куб.м. “Экспортируя сырье, Украина не использует возможности
формирования добавленной стоимости на своей территории, не создает новые рабочие
места в переработке”, - посетовал г-н Ткаченко. Игорь Гужва, эксперт в сфере
международной торговли центра CMD-Ukraine, уверен, что только запретом вывоза леса
отечественную деревообработку “не поднять”. Больший эффект для отрасли будет иметь
доступ к передовым технологиям и иностранным инвестициям. “Освобождение бизнеса от
НДС и взимания импортной пошлины при закупке иностранного деревообрабатывающего
оборудования может простимулировать отрасль”, - пояснил г-н Гужва. Он также отметил,
что данные стимулы позволили бы нарастить выпуск продукции из лесоматериалов в
стране на 10%, а экспорт - на 22%.

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

“Муко”-мольные дела. Эксперты также настаивают на необходимости введения
моратория на экспорт зерна, дабы стимулировать его переработку в муку, например, или
другие мучные изделия для дальнейшего экспорта. В 2015/16 маркетинговом году экспорт
продовольственной пшеницы из Украины превысил 8 млн т (примерно на $1,3 млрд), а
экспорт муки составил всего 340 тыс.т (≈ на $73 млн). Оценки аналитиков компании Lauffer
Group показывают, что годовой доход Украины от экспорта пшеничной муки (при условии
переработки урожая) был бы в среднем на $100 млн большим, чем при экспорте сырья. При
этом аналитики отмечают, что обоснованное и мотивированное введение защитных мер в
торговле на временной основе вполне возможно без применения к нашим производителям
антидемпинговых санкций. В то же время риски реализации такого сценария достаточно
высоки и влекут за собой потери в краткосрочном периоде. Эксперты предлагают
“обеспокоенным” иностранным партнерам возможность поставить в Украину на льготных
условиях различное оборудование и инвестиции, необходимые для изготовления
широкого ассортимента продукции из зерна, с перспективой дальнейшего их экспорта в
страны-инвесторы и на другие рынки. Также целесообразно предоставить
перерабатывающим отраслям дополнительные стимулы в виде льготных условий
налогообложения, экспортные кредиты с доступной процентной ставкой, хотя бы на
временной основе. Ряд стран при этом могут угрожать Украине торговыми спорами в ВТО и
введением торговых санкций. И это неудивительно, ведь прекращение поставок Украиной
зерна на мировые рынки приведет к повышению цен, панике и остановке
перерабатывающих мощностей во многих странах-импортерах. “Кроме этого большинство
отечественных компаний тоже неохотно воспримут инициативу “перезагрузки”, т.е.
перехода от быстрого сбыта зерна к производству готовой продукции и ее экспорту”, предположил г-н Гужва. Пищевые продукты - это лишь одно из направлений развития
готовой продукции, но не самое важное. Перспективные сегменты в агропроизводстве - это
выпуск биотоплива, биоэтанола и других производных для химической отрасли. Сейчас в
стране лишь 6-7% зерновых перерабатывается на биотопливо, тогда как в США - 65%.
Кстати, США производят более половины биоэтанола в мире, Бразилия - более трети. По
мнению Виталия Скоцика, лидера Аграрной партии, “нужен ориентир на более дорогие
сегменты наукоемких товаров, где пищевые будут составлять меньшую долю”. А
переработка продуктов агросектора может принести “быстрые” деньги для остальных
отраслей. Так, в свое время Япония и Корея воспользовались своей текстильной
промышленностью, чтобы построить развитую автомобильную и электронную индустрии.
Очевидно одно: шансы у Украины есть, но дальнейшее развитие и рост перспективных для
страны сегментов невозможны в негативном бизнес-климате. Надо менять его полюс на
позитивный. Иначе все естественные конкурентные преимущества Украины
нивелируются.
Комментарии производителей. Андрей Бродский, генеральный директор ПКФ
«Велта» (производитель ильменитового концентрата): Места для украинского или любого
другого производителя новой готовой продукции на мировом рынке нет, но это место
можно и нужно отвоевывать. В первую очередь, качеством, во вторую – стоимостью и в
третью – гибкостью в системе оплата-поставка. Сегодня украинские предприятия, которые
перерабатывают ильменит в титановую продукцию и экспортируют ее, практически не
отвечают мировым критериям качества, и сегмент их сбыта на мировом рынке очень мал
(ЗТМК и «Суммыхимпром»). Модернизировать эти предприятия нет смысла, поскольку
имеющиеся технологии устарели. Легче и эффективнее построить новое
производственные мощности и сертифицировать их по общемировым стандартам. Но для
реализации этой идеи требуется благоприятный инвестиционный климат. И здесь, я буду
очень банален, здесь необходима смена судебной системы и взаимоотношений между
бизнесом и правоохранительными органами. Сегодня любой бизнес является точкой
заработка черного нала для огромной массы различных силовых структур, что
неприемлемо для инвестора. Нужны изменения в налоговой системе в сторону создания
стимулов. К примеру, бизнес может освобождаться от выплаты налога на прибыль, если не
выводит средства в дивиденды, а предприятие стабильно развивается. Также нужны
реальные упрощения разрешительной системы. В дерегуляции бизнеса произошли
косметические изменения, которые не отменили бесконечное количество разрешений при
проектировании предприятия, защите проекта, выделении земли, строительства и других
вопросов. И последнее – урегулирование военно-политической ситуации.
Роман Курашев, директор по маркетингу «Метинвест-Холдинга»: В стране есть
ресурсы и квалифицированная рабочая сила – нужен капитал, который способен обратить
это все в форму продукта для экспорта. К сожалению, сегодня мало предпосылок для
появления «дешевых денег». Доступ к зарубежным рынкам заимствований для украинских
компаний ограничен, а в Украине очень зарегулированы многие финансовые механизмы. В
частности, инвестор должен иметь право без лишних проблем получать валютную выручку
от реализованной продукции, репатриировать дивиденды или прибыль. Тем не менее,
«Метинвест» вкладывает собственные ресурсы в производство готовой продукции. А
именно, на ММК им. Ильича идет строительство новой машины непрерывного литья
заготовок стоимостью $150 млн., что позволит увеличить объемы производства, в том
числе, горячекатаных рулонов – продуктов с более высокой добавленной стоимостью.
Параллельно, идет проработка проекта реконструкции стана горячей прокатки «1700», что
позволит отказаться от продаж товарного чугуна (сырья) в пользу рулонов с улучшенными
потребительскими характеристиками (готовой продукции). Примечателен также проект по
строительству кислородно-конверторного цеха на «Запорожстали» стоимостью в $1,5 млрд.
По его завершению компания получит современный горячекатаный рулон, с которым
будет комфортно чувствовать себя на экспортных рынках. Далее мы планируем двигаться в
более глубокие переделы: модернизировать станы холодной прокатки и параллельно
ставить линию оцинкования и полимерного окрашивания листа. Открытым остается
вопрос привлечения инвестиций под эти проекты. Скорость их реализации зависит от
бизнес-климата в стране и доступа к капиталу.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам business-journal.com.ua

© Наталия Шевченко

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

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Глава держави: Мета Кремля – розділити Європу
та розмити її цінності

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
СУДОВА СИСТЕМА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

29.03.2017

Президент України Петро Порошенко під час виступу на
Конгресі Європейської Народної Партії «Майбутнє Європи»
наголосив, що найближчі десять років будуть визначальними як для
Європейського Союзу, і для України.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
 РОБОТА В КОМІТЕТАХ

27.03.2017




Комітет рекомендує парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект про
внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо посилення соціального
захисту деяких категорій). докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо врегулювання окремих питань
підслідності. докладніше
28.03.2017










Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення інформує
про розгляд положень проекту Трудового кодексу стосовно заборони дискримінації у
сфері праці. докладніше
Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення зміни до статті 6
Закону "Про державну геологічну службу України". докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підтримав подання Полтавської обласної ради щодо зміни і
встановлення меж міста Миргород і Миргородського району Полтавської області.
докладніше
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки відбувся круглий стіл щодо актуальних питань вугільної галузі України.
докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони провів "круглий стіл" на тему: "Розвиток
потенціалу України з гуманітарного розмінування. Законодавче забезпечення".
докладніше
29.03.2017



Питання середньострокового бюджетного планування обговорено у Комітеті з питань
бюджету під час зустрічі з представниками Технічної місії Податково-Бюджетного
департаменту Міжнародного валютного фонду. докладніше

«Противники Європи не заспокояться. Антиєвропейські сили все ще на ногах. Росія
буде робити все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль ніколи не відкидав спроб
побудувати «альтернативну» Європу. Для того щоб це відбулося, вони будуть поширювати
невпевненість і недовіру в наших суспільствах», - підкреслив Петро Порошенко, додавши,
що Росія сповідує головний та ключовий принцип: розподіляй і володарюй. «Мета Кремля –
розділити Європу та розмити цінності. Доки ця мета існує, ідея взаємного посилення ЄС та
Росії є ілюзорною. Не можна стати сильним разом з кимось, хто мислить критерієм «все або
нічого». У Кремля лише одне правило: Росія має бути на вершині», - зазначив Петро
Порошенко. Глава держави наголосив, що узгодження лідерами ЄС нового амбітного 10річного Порядку Денного для Євросоюзу, що відбулося чотири дні тому, з нагоди 60-ї
річниці укладання Договору, визначає великі цілі для кращого спільного майбутнього. За
його словами, настав час розсудливого лідерства та всеохоплюючого і ефективного плану:
більш згуртована і рішуча Європа на захисті наших спільних цінностей; ніяких компромісів
по російській агресії, в тому числі у політиці санкцій; більш відкритий та готовий до
включення ЄС, що робить більш рішучі та допоміжні кроки щодо своїх партнерів та
союзників, орієнтованих на Європу. «Давайте не будемо керуватися страхом. Але давайте і
не будемо закривати очі. Це не криза нерозуміння. Це криза двох протилежних концепцій
Європи: свободи або тиранії. Тільки одна з них виживе в кінцевому рахунку», - звернувся до
учасників Конгресу Президент. Петро Порошенко наголосив, що Україна знаходиться на
краю цієї боротьби: «Три роки кожен день Україна веде цю гібридну війну проти російських
військових, терористів, пропаганди, хакерів, корупції і абсолютного обману». Глава держави
також зазначив, що незважаючи на втрати, Україна буде боротися за дві мети. Перша –
стати вільними. Друга – стати кращою нацією, достойною Європи, зауважив він. «Я радий,
що Римський Порядок денний підтвердив повну прихильність ЄС до відкриття Союзу для
країн, що поважають цінності та просувають їх. Україна – одна з таких. Я повністю
підтримую концепцію багатошвидкісної Європи. Вона дозволить східноєвропейським
країнам, які від щирого серця вірять у європейську перспективу, стати свіжою кров’ю
проекту ЄС», - підкреслив Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Глава Уряду: Моя єдина амбіція - зробити Україну
економічно сильною

30.03.2017


Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту
ухвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: «Регулювання обігу земель
сільськогосподарського призначення: пошук української моделі». докладніше
31.03.2017



У Комітеті з питань науки і освіти триває робота над проектом Закону "Про освіту".
докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Має бути створено Національний пантеон, який би уособлював
весь шлях боротьби за Українську державу
27.03.2017

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи у
м.Варшаві, взяв участь у церемонії покладання квітів до могили
воїнів УНР на Вольському цвинтарі. Про це повідомляє прес-служба
Апарату Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

Голова Парламенту зазначив, що у цій могилі, на якій написано: «Україно, Україно,
ось де твої сини», лежать українські вояки, які «визволили Київ, потім змушені були
відступити з України, згодом зробили контрнаступ, але знову змушені були відступити».
«Отак по чужих світах розкидані українські герої, які сто років тому підняли боротьбу за
українську державу, проголосили її, але, на жаль, не змогли її втримати, - зазначив він. Визначні сини України, серед яких і генерал Сальський, і генерал Безручко, про якого мало
хто знає, що він був одним з керівників битви, яку в історичній пам’яті називали «диво під
Віслою», коли об’єднані польсько-українські війська зупинили більшовистську навалу,
зупинили більшовистську чуму». За його словами, повернутись в Україну воїни вже не
змогли, бо Україну було втрачено. «Померли на чужині. І наш обов’язок – пам’ятати про
їхню честь і їхню звитягу, про їхній героїзм, - сказав він і додав. - Але також і вивчати цей
період, особливо сьогодні, коли ми відзначаємо сто років від проголошення української
революції для того, щоб не повторити тих помилок, які призвели до втрати української
державності сто років тому». Голова Верховної Ради повідомив про ідею створення
Національного пантеону. «Це давня ідея, бо багато наших героїв розкидано по світу. Ми
говорили про рядових вояків, і генералів Сальського і Безручка, але ми пам’ятаємо також,
що у Парижі знаходиться могила головного отамана УНР Симона Петлюри, у Роттердамі керівника корпусу січових стрільців і організатора фундації українських націоналістів
Євгена Коновальця», - нагадав він. На його переконання, «очевидно, що є потреба в
обговоренні і реалізації українського пантеону, де будуть зібрані герої, які загинули за
межами України, щоб українці змогли прийти до єдиного пантеону і схилити перед ними
голови». «Чи перепоховання, чи земля з могил воїнів, але має бути Національний пантеон,
який би уособлював весь шлях боротьби за українську державу», - підкреслив А.Парубій.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-служби Апарату Верховної Ради України

П.ПОРОШЕНКО

31.03.2017

Прем'єр-міністр України заявляє, що не має амбіцій брати
учать у президентських виборах, оскільки бачить своїм ключовим
завданням зробити все необхідне для економічного зміцнення
країни. Про це він сказав в ході зустрічі з представниками
В.ГРОЙСМАН
регіональних ЗМ.
"Немає [амбіцій брати участь у президентських перегонах]. У мене одна амбіція хочу зробити все залежне від мене на позиції Прем’єра, аби країна змінилася. Треба змінити
пенсійну систему, зміцнити економіку, відновити інфраструктуру, зробити країну
економічно сильною. Це моя єдина амбіція", - підкреслив Глава Уряду в ході зустрічі з
представниками регіональних ЗМІ на тему "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання".
Відзначимо, обраний Кабінетом Міністрів України курс на імпортозаміщення, розвиток
власної промисловості і збереження максимальної локалізації виробництва дозволить
отримати національний продукт, додана вартість якого створюватиметься в державі. Про
це сказав Прем’єр-міністр під час відвідання Державного підприємства "Житомирський
бронетанковий завод", що входить до складу Держконцерну "Укроборонпром". Прем'єр
зауважив, що в країні є приклади підприємств, де 100% локалізація виробництва
забезпечує тисячі робочих місць, реальну роботу та заробітну плату. І саме на таких
підприємствах, підкреслив Глава Уряду, створюється національний продукт. Володимир
Гройсман нагадав, що 2016 р. Уряду вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію,
відновити зростання – до майже 5% за підсумками 4 кварталу минулого року. Це, у свою
чергу, дозволило вдвічі підняти мінімальну заробітну плату, збільшити виплати лікарям на
30% і вчителям – на 50%. Подальша робота з детінізації економіки, розвитку реального
сектору, створення нових робочих місць триває. За рік, за словами Глави Уряду,
скоротилася кількість безробітних, розпочато масштабне дорожнє будівництво, з 1 квітня
запускається програма забезпечення безкоштовними ліками. "Але завжди знаходиться
хтось, хто влаштовує проблеми, відтягує розвиток національної економіки, наші плани в
часі. Тож наше завдання - побороти ці виклики. Я глибоко переконаний, що ми побудуємо
сильну, міцну економічну модель. Впевнений: ми здолаємо виклики", - підкреслив Прем’єр.
Нагадаємо, уряд України готовий підтримати бізнес, який створює додаткову вартість
всередині країни, і намагається максимально сприяти успіху інвестування в українську
економіку, запроваджуючи необхідні механізми розвитку всього ланцюга виробництва. Про
це зазначив Прем’єр-міністр України під час спілкування із підприємцями на майданчику
компанії Eurogold Industries Ltd, яку Глава Уряду відвідав у рамках його робочої поїздки до
Житомирської області. "Яка моя філософія, у чому моя зацікавленість - я би хотів, щоби ваші
інвестиції були успішними. Я би хотів, щоб ви поглиблювали переробку і створювали
додану вартість в Україні. У цьому контексті ми готові вас супроводжувати і відганяти від
вас "нечисть", яка ще можливо залишилася – людей, що заважають економічному
зростанню, в тому числі з контролюючих структур, - сказав Прем’єр. - Ми маємо знайти
абсолютно розумний баланс у тому, що маємо підтримувати легальний, відкритий,
публічний бізнес, усі інші мають бути поза нашою увагою з точки зору супроводження. Але
точно маємо зробити все для того, щоб не дати можливості "сірому", "чорному" бізнесу
розвиватися, тому що він вбиває вашу конкурентоздатність. Це для нас теж спільний
виклик". Прем’єр підкреслив, що забезпечення економічного зростання - найголовніший
пріоритет Уряду. Саме тому вже створена ціла низка інституцій, що опікуються
економічними процесами. Йдеться про Офіс залучення та підтримки інвестицій, що
супроводжує інвестпроекти, Національний комітет з промислового розвитку, діяльність
якого спрямована на відновлення кооперації між промисловими підприємствами, та Офіс з
просування експорту. "Ці три інституції, які ми створили, якраз покликані кожен вирішити
свій ланцюг - інвестиції в економіку, відродження промисловості і підтримка експорту", сказав Володимир Гройсман. Він додав, що Україна володіє багатьма технологіями, які
можна впроваджувати й розвивати. І треба з одного боку підтримати цей розвиток …
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ
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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

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

СУДОВА СИСТЕМА

Сытник: Есть большие риски насчет создания
антикоррупционного суда

Геннадій Зубко розказав, хто
змінить країну

28.03.2017

31.03.2017

Децентралізація – нова система управління, яка виводить
людей, які готові стати лідерами у своїх помешканнях, громадах, і
готові скористатися інструментами, які дає реформа.

Г.ЗУБКО

Саме вони можуть змінити країну. 2017 рік має стати ключовим періодом пошуку
соціально-відповідальних лідерів на місцях. Про це заявив під час спілкування з
регіональними журналістами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Віце-прем’єр-міністр зазначив, що успішність
розвитку об’єднаної громади залежить від соціально-відповідального лідера, який береться
за справу. «Є області-лідери в об’єднанні територіальних громад, а є області, які, фактично,
позбавляють своїх громадян можливостей отримати ресурси для розвитку. Кожна громада,
яка відмовилася від об’єднання, вже за два роки реформи втратила величезну суму коштів.
Це - недоотримання по податкам, які могли залишитись на місцях, надходженням від ПДФО,
землі, нерухомості, акцизу, по державним субвенціям або ДФРР», - зазначив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр навів приклад Житомирської області, де за рахунок об’єднання 32
громад, область отримала державну субвенцію у 160 мільйонів гривень на 2017 рік.
«Потужні громади, які вже об’єдналися, будуть підтягувати до себе спроможних. А ті, хто
гальмує процес об’єднання, у підсумку залишаться сам-на-сам. І коли в Україні буде
об’єднано 70% територіальних громад, потрібно буде приймати рішення щодо примусового
приєднання», - підкреслив він. Відзначимо, збільшення фінансових можливостей місцевих
бюджетів на понад 100 млрд грн в період з 2014 по 2016 роки стало одним з головних
результатів однієї з ключових реформ в Україні - реформи децентралізації, заявив Прем’єрміністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на
тему "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання". "В 2014 році мене запитували, що таке
децентралізація. І важко було пояснити. Але коли ми почали отримувати результати - нові
дороги, школи, садочки, шкільні автобуси - це був результат децентралізації. З 2014 по 2016
рік місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Це колосальний ресурс, який раніше місцеві
бюджети не могли собі дозволити", - сказав Глава Уряду. Він згадав, що бачення реформи
було сформовано всього за декілька тижнів лютого-березня 2014 року, і вже 1 квітня 2014
року реформа була представлена на засіданні Уряду і в Парламенті. Втім, саме законодавчі
ініціативи вдалося активно втілювати вже з новим складом Верховної Ради, сформованим
наприкінці 2014 року. "Сьогодні нам треба йти далі. Те, що за останній рік український
Парламент ухвалював необхідні рішення - тільки вдосконалює систему, дає можливість
рухатися далі. Хочу, аби ми завершили створення самодостатніх громад - на добровільній
основі, адже децентралізація - це реформа, що відроджує країну", - підкреслив Володимир
Гройсман. Він додав, що наразі країна стоїть на порозі значних перетворень, передусім у
соціальній сфері, - в охороні здоров’я та освіті. І тут сприяння місцевих громад у проведенні
цих реформ дуже важливе для Уряду. "Я буду боротися за цю реформу до кінця", підкреслив Володимир Гройсман і подякував за підтримку Президента України Петра
Порошенка та екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Віце-прем'єр-міністра України Г.Зубка
КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Рахункова палата як парламентський
інструмент контролю
29.03.2017

Відбулася чергова координаційна зустріч представників проектів
міжнародної технічної допомоги парламенту. Про це повідомляє
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
На координаційні зустрічі представників проектів міжнародної технічної допомоги
парламенту, організованій Програмою USAID|РАДА, за участі народних депутатів України,
представників громадських організацій, міжнародних інституцій було обговорено питання
діяльності Рахункової палати як державного колегіального органу, який здійснює контроль
за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Директор
Програми USAID|РАДА Ігор Когут, відкриваючи зустріч, наголосив, що Рахункова палата є
потужним інструментом контролю, натомість "існує спокуса розглядати її як інституцію
репресивного характеру. Рахункова палата - це незалежний елемент парламентського
контролю. який має посилити інституційну спроможність Верховної Ради" - зазначив він.
Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової
палати Комітету з питань бюджету Іван Крулько зауважив, що вона є органом зовнішнього
фінансового нагладу, створеним Верховною Радою. Парламентарій зауважив, що за
попереднім законом ця інституція напряму підпорядковувалася Спікеру парламенту. І.
Крулько детально розповів про новий законопроект про Рахункову палату, яким
передбачено, що до складу цього контролюючого органу мають увійти виключно
професіонали. "На моє переконання, Рахункова палата є інструментом посилення
інституційної спроможності Верховної Ради. "Ця інституція перевірятиме всіх - від
Президента, уряду до будь-якого органу державної влади. Справа нашої честі щоб такий
орган запрацював. Передусім, основним елементом роботи
Рахункової палати є
публічність. Громадянське суспільство в нашій державі має неабиякий вплив на владу" сказав народний депутат. Керівник Офісу з фінансового та економічного аналізу у
Верховній Раді Віктор Мазярчук розповів про ряд звітів Рахункової палати щодо
результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, перевірки
ряду проектів, які підтримуються міжнародними інвестиціями, в яких надано усі їх
переваги та недоліки. Промовець наголосив, що цей орган недооцінений по своїй суті,
натомість він є інструментом парламентського контролю діяльності уряду. Секторальний
менеджер Представництва Європейського Союзу в Україні Наталія Старостенко наголосила,
що Рахункова палата має працювати відповідно до європейських стандартів, контролювати
транзакції урядових інституцій. "Представництво ЄС підтримує прийняття нового закону
про важливий контролюючий орган, який повинен створити інструменти тіснішої
співпраці Рахункової палати, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, а також надати доступ
до звітів громадськості, міжнародним організаціям" - сказала вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Создание антикоррупционного суда в Украине сегодня под большим
вопросом. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного
бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в интервью "Громадському".
"Мне кажется, что есть большие риски насчет создания антикоррупционного суда.
Это вопрос сейчас для Украины. Мы видим, что мы расследуем, прокуратура осуществляет
надзор, вместе передаем дело в суд, а судебная ветвь власти просто саботирует
рассмотрение этих дел", - сказал он. "Создание антикоррупционного суда, который не будет
переносить дела на два месяца, а будет слушать равномерно и идти к законному решению
гораздо быстрее, - именно это и является крупнейшим вызовом для нашей политической
элиты. Поэтому это и будет показателем того, готовы ли они вообще к выполнению своих
лозунгов о борьбе с коррупцией или нет", - добавил чиновник. Напомним, ранее Высший
совет правосудия утвердил консультативное заключение относительно законопроекта об
антикоррупционных судах, согласно которому документ является нецелесообразным и
противоречит Конституции Украины.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Порошенко анонсував відновлення
військових судів
28.03.2017

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність
створення спеціальних військових судів, рішення яких не будуть ставитися
під сумнів українськими воїнами.
"Я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до
існуючих міжнародних практик. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні
військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз,
поки триває ця жахлива підступна гібридна війна", - заявив він в Facebook. Цю заяву
верховний головнокомандувач зробив у зв’язку з оголошенням вироку генералу Віктору
Назарову у справі про катастрофу військового літака Іл-76 в Луганському аеропорту в 2014
р. Порошенко наголосив, що по-справжньому винним у загибелі українських військових є
"ворог, який віроломно вдерся на нашу землю". "За останні три роки ми виховали нове
покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують
захист нашої України. Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору
гарантування обороноздатності та безпеки", - додав глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Как завершается процесс формирования
Высшего совета правосудия
31.03.2017

В Высшем совете правосудия, наконец-то, решена проблема кворума,
долгое время не позволявшая эффективно рассматривать дела судей,
нарушивших закон. Об этом пишет РБК-Украина.

14-15 марта 2017 г. в Киеве состоялся XIV внеочередной Съезд судей Украины. 322
делегата от судов всех уровней и специализаций пытались найти ответ фактически на
единственный вопрос: кто попадет в число шести судей, которые по квоте Съезда судей
войдут в созданный в январе этого года Высший совет правосудия. В отличие от прошлых
лет, когда Съезд судей выбирал представителей в предыдущий орган - Высший совет
юстиции, на этот раз борьба за места в Совете правосудия разгорелась нешуточная. В
желании иметь своих представителей в высшем органе судебной власти сошлись интересы
судов разных инстанций и специализаций, а также судейских группировок, условно
представляющих "старое поколение", ориентирующееся на бывших руководителей
государства и "новое поколение", по крайней мере на словах стремящееся к независимости
от политиков. В результате двухдневного противостояния убедительную победу одержали
представители "нового поколения". Теперь в составе Совета правосудия 19 членов, из них
12 судей или судей в отставке. Результаты количественного усиления совета уже заметны несколько дней назад его члены рекомендовали уволить председателя Днепровского
райсуда Киева Нелю Ластовку, которую обвинили в незаконном лишении водительских
прав участников Майдана в 2014 г. и еще ряд судей. Подробности - в материале РБК ...
Создание Высшего совета правосудия (ВСП) было предусмотрено изменениями в
Конституцию в части правосудия и новым законом "О судоустройстве и статусе судей",
которые вступили в силу 30 сентября 2016 года. Согласно закону, теперь именно ВСП, а не
президент или Верховная Рада, отвечает за назначение и увольнение судей, привлечение
судей к дисциплинарной ответственности, дает право на арест судей, решает вопросы
финансирования судебной власти, борется за независимость судебной системы, а также
предоставляет обязательные выводы к законопроектам других ветвей власти, касающихся
системы правосудия. Всего в ВСП должен быть 21 человек, 11 их которых должны
составлять судьи. Формирует ВСП шесть органов - президент, Верховная Рада, Съезд
адвокатов, Съезд представителей юридических учебных заведений, конференция
прокуроров и Съезд судей. Председатель Верховного Суда является членом совета по
должности. Избираются члены Совета правосудия на четыре года. В последние месяцы
Совет правосудия сталкивался со значительными кадровыми проблемами. Согласно
законодательным изменениям, из его состава были выведены Генеральный прокурор
Юрий Луценко и министр юстиции Павел Петренко, которые регулярно игнорировали
заседания совета. Еще один член совета, судья, уволился в прошлом году. С учетом того, что
председатель Верховного Суда Ярослав Романюк в силу занятости на основной работе не
всегда мог принимать участие в работе совета, а ряд его членов время от времени
находились в отпусках, больничных или в командировках, то перед Советом правосудия
остро возникла проблема принятия решений. Чтобы уволить того или иного судью, за его
увольнение должна была проголосовать большая часть от конституционного состава
Совета правосудия, но нередко бывало так, что голоса членов совета при голосовании за
увольнение делились и для увольнения судьи не хватало буквально двух-трех голосов. К
моменту созыва Съезда судей в ВСП было 15 человек. Из них собственно Съезд судей
представляли всего два человека - судья Высшего хозяйственного суда (ВХСУ) Наталья
Волковицкая и судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и
уголовных дел (ВССУ) Алла Олийнык. Остальные члены ВСП были адвокатами, учеными
или судьями (в т. ч. в отставке), но назначенными по квоте президента, парламента,
прокуратуры или адвокатов. Невиданные раньше полномочия Высшего совета правосудия,
который теперь является полноценным органом, представляющим судебную власть,
вызвали небывалый ажиотаж в судейской среде. В отличие от прошлых лет, когда на
должность членов Совета юстиции претендовали максимально 10-12 кандидатур, на этот
раз членами Совета правосудия от Съезда судей решили стать сразу 44 судьи. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Президент України провів зустріч з главами делегацій
Саміту глав урядів держав-членів ГУАМ

Іванна Климпуш-Цинцадзе: Міфи про НАТО
дуже дорого коштували нам
28.03.2017

Cьогодні в Україні значно краща інформаційна ситуація у сфері
співробітництва з НАТО, ніж вісім, п’ять чи навіть три роки тому. Про це
повідомляє прес-служба Віце-прем'єр-міністра України.
Відійшов у минуле головний міф, що розповсюджувався кремлівською пропагандою,
про те, що НАТО – агресивний блок, який розколює Україну і несе небезпеку війни на нашу
землю. Про це під час круглого столу «Долаємо міфи про НАТО» в ІА «Укрінформ» сказала
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе. За її словами, на зміну старим міфам про Північноатлантичний Альянс
зараз приходять нові, подолання яких є не менш важливим. «Один з нових міфів стосується
впевненості, що НАТО все зробить за нас. Але це не так. Ніхто краще за нас не захистить
нашу країну. Ми сьогодні це доводимо на Сході. Ми сьогодні це доводимо розбудовою і
укріпленням нашої армії. Інтеграція до структур НАТО – важливий фактор безпеки України.
Не єдиний, але потужний і стратегічний», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. У цьому
контексті, переконана вона, головне – можливість стати надійним партнером у побудові
системи безпеки у Європі та світі. Також Іванна Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на
важливість більшої обізнаності громадян про діяльність НАТО на противагу поширеній
думці про Альянс, як виключно військовий блок. Говорячи про співпрацю в гуманітарній,
науковій, екологічній та іншій сферах, вона згадала про допомогу НАТО, починаючи з 90-х
років минулого століття і до сьогодні. Участь Альянсу в подоланні наслідків повені на
Закарпатті, передача ним Харкову потужних насосів після того, як у місті вийшли з ладу
очисні споруди, а також опрацьовується питання надання допомоги для ліквідації наслідків
вибухів на складах боєприпасів у Балаклеї яскраво ілюструють широкий спектр співпраці
України з НАТО поза суто військовою сферою.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Відбулася зустріч, присвячена питанням координації діяльності міністерств і
відомств України з організаціями системи ООН
29.03.2017

29 березня 2017 р. в Міністерстві закордонних справ України відбулася
зустріч, присвячена питанням координації діяльності міністерств і відомств
України з організаціями системи ООН.
Участь у заході взяли, керівники міністерств і відомств, які беруть участь у співпраці
з системою ООН, народні депутати України, а також глави акредитованих в Україні агенцій
ООН. Відкриваючи засідання, Заступник Міністра закордонних справ України С.О.Кислиця
та Координатор системи ООН, Гуманітарний координатор, Представник Програми розвитку
ООН Н.Вокер відзначили належний рівень співробітництва української сторони з системою
ООН з метою підтримки курсу соціально-економічних перетворень в нашій державі, а також
вагомий внесок ООН у гуманітарні зусилля, спрямовані на забезпечення гуманітарних
потреб громадян, постраждалих внаслідок російської агресії, включно із внутрішньо
переміщеними особами. Учасники засідання обговорили хід підготовки нових програм
співпраці України з організаціями системи ООН на 2018-2022 рр. Окрему увагу було
зосереджено на питаннях посилення взаємодії у таких сферах, як сталий розвиток,
соціальна інтеграція, захист прав людини, демократичне врядування, гуманітарне
реагування тощо. Було досягнуто домовленості продовжити співпрацю між Україною та
організаціями системи ООН при тому розумінні, що загальне забезпечення та координація
такої діяльності здійснюється Міністерством закордонних справ.
Читати повністю >>>

Читайте також: Огляд роботи делегації України в
РБ ООН 20-26 березня 2017 р. >>>

За матеріалами mfa.gov.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Президент України провів зустріч з послами
«Великої сімки» та ЄС
27.03.2017

Президент України Петро Порошенко провів першу зустріч з
послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу в рамках
головування Італії у цьому впливовому об’єднанні.
Глава держави високо оцінив солідарність та єдність країн «Великої сімки» з
Україною у забезпеченні підтримки впровадженню внутрішніх реформ та протидії
російській агресії. Особлива увага була приділена загостренню ситуації на Донбасі у зв’язку
із останніми деструктивними діями Росії на території окремих районів Донецької та
Луганської областей, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію Мінських
домовленостей. У цьому контексті було домовлено продовжувати тиск на російську владу з
метою повернення ситуації у рамки Мінських домовленостей, в тому числі шляхом
збереження та, у разі необхідності, посилення міжнародних санкцій проти РФ. Сторони
обговорили рішення Ради національної безпеки і оборони України в частині тимчасового
припинення переміщення товарів між Україною та непідконтрольними територіями
Донецької та Луганської областей. Посли висловили розуміння щодо вимушеності таких
кроків української влади з огляду на протиправну експропріацію української власності та
безвідповідальні дії окремих політичних сил щодо самовільної та необдуманої так званої
блокади залізничних шляхів на Донбасі. Було наголошено на важливості недопущення
погіршення гуманітарної ситуації по обидві сторони лінії розмежування та домовлено про
вжиття спільних заходів для мінімізації негативних наслідків від обмежень переміщення
товарів для цивільного населення. Глава держави поінформував міжнародних партнерів
про прогрес та перспективи у реалізації програми внутрішніх перетворень, зокрема в
частині антикорупційної політики, судової реформи, децентралізації, дерегуляції,
енергетики, охорони здоров’я та створення привабливого інвестиційного клімату.
Співрозмовники скоординували подальші шляхи надання всебічної підтримки України з
боку «Великої сімки» та Євросоюзу у впровадженні реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017

Президент України Петро Порошенко прийняв Прем’єр-міністра Грузії
Георгія Квірікашвілі, Прем’єр-міністра Республіки Молдова Павла Філіпа та
Віце-прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмета Абасова.
Глава держави високо оцінив результати Саміту, які мають вагоме значення для
запуску зони вільної торгівлі ГУАМ. Співрозмовники привітали підписання документів, що
сприятимуть розвитку транспортного коридору ГУАМ, як важливої ланки сполучення між
Європою та Азією, та відкривають широкі можливості для поглиблення економічних
зв’язків між країнами організації. Під час зустрічі відзначалась необхідність посилення
співробітництва з міжнародними партнерами як передумови активізації економічного
виміру в рамках ГУАМ. Сторони обговорили питання посилення співпраці у безпековій
сфері як у форматі ГУАМ, так і в рамках Східного партнерства. Зокрема, йшлося про
створення Регіонального центру Східного партнерства з боротьби із кіберзлочинністю, а
також координації взаємодії у сфері боротьби з тероризмом. Учасники зустрічі підтвердили
солідарну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і непорушності міжнародно
визнаних кордонів держав-учасниць ГУАМ. Відзначимо, в рамках саміту ГУАМ, уряди Грузії,
України, Азербайджану та Республіки Молдова підписали протокол про затвердження
порядку створення та діяльності робочого органу, що координує дії договірних сторін
Угоди про створення Зони вільної торгівлі між державами - учасниками ГУАМ від 20 липня
2002 року. Окрім того, було підписано протокол між митними адміністраціями держав –
членів ГУАМ про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів та
транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ.
Підписання документів відбулося у присутності прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана, прем’єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем’єр-міністра Республіки
Молдова Павла Філіпа та віце-прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмета Дурсун
огли Абасова. "Важливо, що ми сьогодні підписали низку документів, які дозволять нам вже
у 2017 році повноцінно запровадити зону вільної торгівлі у рамках наших держав. Це
сприятливо позначиться на розвитку наших національних економік, поглибить наше
співробітництво", - підкреслив Гройсман. Гройсман також зазначив, що протокол між
митними адміністраціями держав – членів ГУАМ про взаємне визнання окремих
результатів митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються
через державні кордони країн-членів ГУАМ, дозволить спростити митні процедури для
забезпечення високої якості запровадження зони вільної торгівлі між державами.
Нагадаємо, за словами прем'єра України, потенціал торгівлі між країнами не розкрито
повністю і над цим необхідно працювати. Гройсман відзначив співпрацю країн у рамках
нового "Шовкового шляху" та Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту,
яким у 2014 році пройшло 400 вагонів, а в 2016 році уже близько 3 тисяч.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, epravda.com.ua
У рамках VIII засідання Міжпарламентської тристоронньої
асамблеї проведено засідання комісій
28.03.2017

В Сенаті Республіки Польща триває сесія Міжпарламентської
асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму і
Сенату Польщі. Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.
Серед основних питань порядку денного - підтвердження міжнародної солідарності з
Україною в протидії російській агресії, підтримка суверенітету і територіальної цілісності
нашої держави. В рамках заходу проведено засідання комісій асамблеї. Під час засідання
Комісії з питань культурного і гуманітарного співробітництва розглядалися питання
популяризації Костянтина Острозького, його присвоєно українсько-польсько-литовській
бригаді, угоду про створення якої було підписано главами Міністерств оборони України,
Литви і Польщі в 2015 р. На засіданні презентовано концепції публікації "Монархії і річ
Посполита". Комісією з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України було
обговорено стан реалізації Міінських домовленостей та проблеми кібербезпеки і протидії
дезінформації. На засіданні Комісії з питань розвитку економічного, регіонального та
транскордонного співробітництва говорили про Via Carpatia - проект інфраструктурного
коридору Північ-Південь в Центрально-Східній Європі та його економічне та інтеграційне
значення. За підсумками роботи комісій з питань культурного і гуманітарного
співробітництва, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, комісії з
питань розвитку економічного, регіонального та транскордонного співробітництва
планується ухвалення заключного документа Восьмої сесії Міжпарламентської асамблеї
Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки
Польща. Планується підписання заключного документа главами делегацій. Відзначимо,
рішення про створення тристороннього органу було прийнято під час зустрічі голів
парламентів України, Литви та Польщі 13 травня 2005 р. у Луцьку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна продовжує налагодження торговельних
відносин з державами ЄАВТ
29.03.2017

В понеділок, 27 березня у м. Женева українська делегація взяла
участь у другому засіданні Спільного комітету та Підкомітету з митних
питань. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Захід відбувся у рамках імплементації Угоди про вільну торгівлю між Україною та
державами ЄАВТ (Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн). Під час засідання мова
йшла про налагодження ефективного впровадження та функціонування Угоди про вільну
торгівлю. Учасники заходу обмінялись інформацією стосовно сучасного стану економіки,
статистики двостороннього товарообігу між Україною та кожною з держав-учасниць ЄАВТ,
також було розглянуте широке коло питань з імплементації Угоди. Зокрема, під час
розгляду питання щодо застосування преференційних правил походження в рамках Угоди
та приєднання України до Регіональної Конвенції про пан-Євро-Середземноморські
преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед), представник ЄАВТ підтвердив
готовність надати підтримку Україні у цьому процесі. Також сторони детально розглянули
питання запровадження лібералізації тарифного захисту відповідно до зобов’язань у
рамках Угоди, співробітництва у сфері захисту прав інтелектуальної власності, технічного
регулювання, державних закупівель тощо. За результатами засідання, сторони дійшли
згоди про подальше співробітництво з метою забезпечення ефективного впровадження
положень Угоди. Відзначимо, товарообіг (торгівля товарами та послугами) між Україною та
державами ЄАВТ у 2016 році становив $2,285 млрд, негативне для України сальдо складає
$622 млн. такий стан справ зумовлений тенденціями до скорочення загального експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Григорій Немиря зустрівся з Міністром
Норвегії у справах Європи

Григорій Немиря провів зустріч з Комісаром ЄС
Дімітрісом Аврамопулосом
29.03.2017

29.03.2017

В рамках Сьомої Трансатлантичної Конференції "Трансатлантичні
відносини в епоху Трампа" на Мальті сторони обговорили ситуацію в
нашій державі, приділивши особливу увагу війні на сході України.
"В Україні 1,7 млн вимушених переселенців - і це в країні з населенням в 40 млн.
Згідно з останнім глобальним звітом, Україна посідає четверте місце у світі за кількістю
внутрішньо переміщених осіб після Сирії, Іраку та Йемену. Це вражаючі цифри",- сказав
парламентарій. За його словами, у такій ситуації відсутність державної стратегії щодо
вимушених переселенців та той факт, що нове профільне міністерство з питань таких
громадян, створене минулого року, все ще не має повноважень для розробки відповідної
стратегії, її реалізації та координації цього процесу, є порушенням прав людини. "І це все
не наближує нас до встановлення миру, а лише віддаляє українське суспільство від цього
моменту",- додав голова Комітету. В свою чергу, Д.Аврамопулос наголосив на необхідності
подальшої допомоги Україні в питаннях, що стосуються вимушених переселенців,
враховуючи феномен "довготривалого переміщення".
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

Голова Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів робочу зустріч з
Міністром Норвегії у справах Європи Франком Бакке-Енсеном.
В рамках участі у Сьомій Трансатлантичній конференції на тему: "Трансатлантичні
відносини в епоху Трампа" на Мальті сторони обговорили ситуацію в нашій державі,
питання, пов'язані з агресією Росії проти України, та захист прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб. "Вимушені переселенці, яких на разі в нас майже 2 мільйони , - це не
тягар або проблема, як вважає уряд, це можливість для успішної побудови процвітаючої
країни",- сказав він. "Люди були вимушені покинути свої домівки через загрозу їхньому
життю, але не поїхали з України, яку вважають своєю Батьківщиною. Наш обов'язок
захистити цих людей". Парламентарій подякував міністрові за допомогу, яку уряд та
неурядові організації Норвегії, включаючи Норвезьку Раду у справах біженців, надають
Україні, в тому числі і для захисту вимушених переселенців.

Президент України зустрівся з Президентом Європейського Парламенту та
Президентом Європейської Ради

З нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Ірландією

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

30.03.2017

Президент України під час робочого візиту до Мальти провів зустріч з
Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском.
Глава Української держави привітав Антоніо Таяні з обранням на посаду Президента
Європарламенту. Президент України висловив переконання у подальшій незмінній
підтримці Європарламентом подальшого зближення України з ЄС, продовження курсу
реформ та відновлення територіальної цілісності у контексті триваючої російської агресії.
Глава держави висловив сподівання на позитивне голосування Європарламентом рішення
щодо запровадження ЄС безвізового режиму для українських громадян на найближчій
пленарній сесії 6 квітня 2017 р. Петро Порошенко поінформував Президента
Європарламенту про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про провокативні дії Росії, які
підривають мирний процес та подальшу реалізацію Мінських домовленостей. Президент
України наголосив на важливості збереження і посилення санкційного режиму щодо РФ до
відновлення Україною територіальної цілісності, включаючи Крим. Президент запросив
Антоніо Таяні відвідати з візитом Україну. На зустрічі з Дональдом Туском Президент
України привітав його з переобранням на посаду Президента Європейської Ради і висловив
впевненість, що він і надалі буде активно підтримувати Україну. Лідери обговорили останні
події на Донбасі і засудили дії Росії, спрямовані на порушення Мінських домовленостей та
підрив мирного процесу. Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій ЄС
проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим.
Президенти висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження безвізового режиму для
громадян України. Петро Порошенко та Дональд Туск також обговорили підготовку до
наступного Саміту Україна-ЄС. Дональд Туск підтримав курс українських реформ та
висловився за подальше зближення України з Європейським союзом.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Павло Клімкін провів зустріч із
Федерікою Могеріні
31.03.2017

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ході візиту до
Брюсселя провів зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ
та безпекової політики, Віце-президентом ЄК Федерікою Могеріні.
Ключовою темою зустрічі стало загострення безпекової ситуації на сході України та
провокативні кроки РФ та підтримуваних нею бойовиків, передусім захоплення
українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях, введення в обіг російської
валюти, запровадження квазі-податкової та банківської систем тощо. Міністр закордонних
справ України наголосив, що ці кроки є свідомим порушенням Мінських домовленостей, які
потребують рішучої реакції з боку Європейського союзу. Павло Клімкін також висловив
сподівання на швидке завершення внутрішніх процедур ЄС для надання безвізового
режиму для українських громадян, а також завершення процесу ратифікації Угоди про
асоціацію. Сторони також обговорили графік подальшого двостороннього діалогу, зокрема
питання підготовки до проведення цьогорічного Саміту Україна-ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Порошенко: ЕНП приняла резолюцию о разработке
«плана Маршалла» для Украины
01.04.2017

Европейская народная партия приняла резолюцию, которая
предусматривает разработку долгосрочного плана поддержки Украины,
сообщил по итогам визита на Мальту президент Петр Порошенко на своей
странице в Facebook.
По убеждению главы государства, принятый документ является доказательством
решимости ЕНП в поддержке Украины на пути реформ и стремления в евроинтеграцию.
«Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу
Украины и готова в конкретный способ помочь нам достичь этой стратегической цели», уточнил президент. Порошенко добавил, что с нетерпением ожидает дальнейшие шаги
европейских партнеров по реализации идеи создания «плана Маршалла» для Украины и
выразил готовность обсудить этот вопрос во время встреч с европейскими лидерами. «Я
также благодарен за четкое осуждение со стороны Европейской народной партии
продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины. Высоко ценю
подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и
территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной
партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и
осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских
соглашений и восстановления контроля Украиной над украинско-российским
государственным рубежом», - написал глава государства. «Полностью разделяю четкую
обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Европейским Союзом и
Россией с прекращением российской агрессии против Украины», - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

01.04.2017

1 квітня ц.р. Україна та Ірландія відзначають 25-ту річницю
встановлення дипломатичних відносин від того часу, як у 1992 році обидві
держави уклали Протокол про встановлення дипломатичних відносин.
За останню чверть сторіччя українсько-ірландські відносини розвивалися на засадах
дружби, довіри та взаємоповаги. Ірландія, була серед перших країн світу, що визнала
незалежність України, і сьогодні залишається надійним партнером України на міжнародній
арені, а також з-поміж країн Європейського Союзу. Особливо відчутною стала підтримка
Ірландії, коли Україна постала перед безпрецедентною загрозою своїй безпеці, суверенітету
та територіальній цілісності. Посольство України в Ірландії впевнено у подальшому
успішному розвитку та зміцненні взаємовигідного співробітництва між двома державами
та, користуючись цією нагодою, висловлює щирі слова побажання миру, добробуту та
процвітання народам України та Ірландії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ірландії
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Делегація Генпрокуратури перебуває з робочим
візитом у Королівстві Бельгія
27.03.2017

В понеділок, 27 березня ц.р. Генпрокурор України Юрій Луценко
провів зустріч з Федеральним прокурором Королівства Бельгія Федеріком
Ван Леу та керівниками окремих підрозділів Європейської комісії.
З бельгійською стороною обговорено окремі питання двосторонньої співпраці,
зокрема кримінального переслідування осіб, винних у збитті пасажирського літака рейсу
МН-17 Малайзійських авіаліній та висловились щодо неприпустимості терористичних атак
на цивільне населення. Ю. Луценко зазначив про необхідність розширення контактів між
представниками відомств із метою обміну професійним досвідом та підвищення
ефективності двосторонньої співпраці у кримінальному провадженні. «Укладена у 2015
році угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Федеральною
прокуратурою Королівства Бельгія у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою
злочинністю, корупцією і тероризмом стала важливим кроком на шляху поглиблення
взаємодії між нашими відомствами у сфері протидії транскордонній злочинності», – вказав
Ю. Луценко. Під час зустрічі з Генеральним директором Генерального директорату
Європейської комісії з питань сусідства та розширення Крістіаном Даніельсоном та
керівником групи підтримки України в Європейській комісії Петером Вагнером обговорено
триваючі у відомстві реформи та результати роботи прокуратури у боротьбі з
організованою злочинністю і корупцією. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua
Посол України в Республіці Австрія взяв участь в
заході "Відкрий нову Україну"
29.03.2017

В понеділок, 27 березня у Торговій палаті «Швейцарія-АвстріяЛіхтенштейн» відбувся захід під назвою «Відкрий нову Україну:
відроджену, модернізовану, реформовану».
Захід організований у співпраці з міжнародною консалтинговою компанією
Schneider Group. Увазі присутніх представників австрійських ділових та офіційних кіл була
представлена інформація про Україну, тенденції розвитку, а також шанси для західних
компаній. Гостей заходу було ознайомлено з найбільш перспективними галузями
української економіки з наголосом на сфері інформаційних технологій. Представник
австрійської компанії Pöttinger Landtechnik GmbH, яка 10 років працює на українському
ринку, розповів про позитивний досвід компанії в Україні. З вітальним словом до присутніх
звернувся Посол Олександр Щерба. Нагадаємо, разом з Послом Австрії в Україні Герміне
Поппеллер Посол Олександр Щерба взяв участь у конференції "Business with Austria.
Compliance and anti-money laundering rules", яка пройшла у Києві 24 березня 2017 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія
Данія допомагатиме Україні стати економічно та
соціально процвітаючою країною
30.03.2017

Данія допомагатиме Україні стати процвітаючою країною. Про це
заявив Посол Данії Рубен Медсен під час вручення копій вірчих грамот
Заступнику Міністра з питань європейської інтеграції Олені Зеркаль.
Під час зустрічі сторони відзначили активний політичний діалог між Україною та
Данією, особливо наголосивши, що офіційний візит Президента України Петра Порошенка
до Копенгагена найближчим часом надасть нових імпульсів активізації взаємовигідної
співпраці. Посол Данії запевнив, що його країна й далі надаватиме Україні всілякого
сприяння та практичну допомогу у здійсненні системних реформ. Окремо було відзначено
важливість залучення данського досвіду у сфері енергоефективності. Співрозмовники
також обговорили стан співпраці між Україною та ЄС. У цьому зв'язку Олена Зеркаль
привернула увагу до спроб Росії шляхом побудови нових газогонів посилити залежність
Європи від російських енергоносіїв. Українська сторона також поінформувала про
актуальну ситуацію на Донбасі в контексті російської агресії проти України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.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

Відбувся перший робочий візит до німецької столиці
Глави НБУ Валерії Гонтаревої

 БАЛКАНИ

Посол України в Словенії М.Бродович взяв участь у польськословенському інвестиційному форумі

30.03.2017

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева перебувала з
першим дводенним робочим візитом у ФРН. Про це повідомляє Посольство
України у Федеративній Республіці Німеччина.
У ході зустрічі з головою представництва Федерального банку Німеччини в Берліні
Клаусом Тіггесом домовлено про підтримку з боку німецьких партнерів проектів з надання
технічної допомоги Україні. Про відкриття кореспондентських рахунків українських банків
йшлося у ході зустрічі з генеральним менеджером німецького «Комерцбанку» у країнах СНД
Гансом Кроном. Важливим пунктом програми стала участь В.Гонтаревої у круглому столі на
тему «Реформа банківського сектору України: бачення Національного банку». Політична
складова візиту включала переговори з головою фінансового комітету Бундестагу Інгрід
Арндт-Брауер (СДПН) та зустріч В.О.Гонтаревої з державним секретарем Федерального
міністерства фінансів Німеччини Томасом Штеффеном. Під час перебування у німецькій
столиці Голова НБУ дала інтерв’ю німецькому виданню “Шпігель» і стала гостем в прямому
ефірі телевізійної студії економічних новин «Дойче велле». Відзначимо, 28-29 березня 2017
року в ході робочого візиту до м. Берлін (Німеччина) Генпрокурор України Юрій Луценко
провів ряд зустрічей з керівниками органів державної влади ФРН, зокрема Федерального
міністерства юстиції та захисту прав споживачів, Генеральної прокуратури федеральної
землі Берлін, Міністерства закордонних справ та Бундестагу. Під час зустрічей обговорено
питання двостороннього співробітництва під час виконання актуальних запитів про
міжнародну правову допомогу та екстрадицію, перспективи створення спільних слідчих
груп. «Забезпечення належного рівня співробітництва із нашими іноземними партнерами є
пріоритетним напрямом у роботі органів прокуратури» – наголосив Ю. Луценко. Поряд з
цим, Генеральний прокурор України поінформував представників іноземної сторони про
основні досягнення відомства у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Читати повністю >>>

Читайте також: Розпочато Програму стажування
німецької молоді в українському парламенті >>>
За матеріалами Посольства України в Німеччині

28.03.2017

27 березня ц.р. Посол України в Словенії взяв участь у польськословенському інвестиційному форумі, організованому в рамках офіційного
візиту Президента Польщі А. Дуди до Словенії.
Зазначений захід було використано Послом для обміну інформацією з польськими і
словенськими колегами щодо перспективних напрямків співпраці, а також обговорення
запланованих спільних економічних заходів, зокрема, проведення в травні ц.р. українськословенського бізнес-форуму.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Словенії
Президент України зустрівся з Президентом
Республіки Кіпр

 ПІВДЕННА ЄВРОПА

Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром
Республіки Хорватія

Президент України провів зустріч з Президентом
Республіки Мальта
30.03.2017

У рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на
Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Республіки Мальта Марією-Луїзою Колейро Прекою.
Співрозмовники висловили готовність інтенсифікувати українсько-мальтійський
політичний діалог на всіх рівнях. У цьому зв’язку було підтверджено запрошення
Президенту України відвідати Мальту з державним візитом у травні цього року. Сторони
висловили зацікавленість у поглибленні торговельно-економічної та інвестиційної
співпраці між Україною та Мальтою, зокрема у таких галузях, як транспорт, сільське
господарство, туризм тощо. Глава Української держави висловив переконання, що
Мальтійське головування у Раді ЄС ознаменується надзвичайно важливими подіями у
співробітництві Україна-Європейський Союз: набранням чинності Угоди про асоціацію та
лібералізацією візового режиму для громадян України. Президент України подякував
керівництву Мальти за добре організований Конгрес Європейської народної партії.
Президент Мальти окремо відзначила виступ Петра Порошенка на саміті, наголосивши на
важливості відстоювання спільних цінностей. Вона також зазначила, що Мальта постійно
підтримує Україну, починаючи з проголошення незалежності нашої держави у 1991 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром
Іспанії Маріано Рахоєм

30.03.2017

Під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро
Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм
Пленковичем. Про це повідомляє president.gov.ua
Глава держави подякував за послідовну політичну підтримку з боку Хорватії
суверенітету і територіальної цілісності України, важливу гуманітарну допомогу нашій
країні, активне сприяння у питаннях європейської інтеграції. Петро Порошенко відзначив
важливе значення для України вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції
тимчасово окупованих територій, здійсненні внутрішніх реформ відповідно до
європейських стандартів. Під час зустрічі було обговорено питання активізації діяльності
Міжурядової українсько-хорватської комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва, перспективи реалізації спільних двосторонніх та багатосторонніх
проектів в енергетичній сфері. Петро Порошенко окремо подякував Андрею Пленковичу за
активну підтримку Хорватії у питанні якнайскорішого запровадження безвізового режиму
для громадян України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Прем'єр-міністр: Україна і Молдова розпочали роботу в рамках
Дорожньої карти, узгодженої в лютому
27.03.2017

30.03.2017

У рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на
Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єрміністром Іспанії Маріано Рахоєм.
Під час зустрічі було відзначено важливість підтримання регулярних контактів на
найвищому рівні, у тому числі шляхом обміну візитами. Маріано Рахой підтвердив, що
Іспанія завжди надаватиме сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень,
зокрема у контексті завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС та лібералізації візового режиму для громадян України. Президент України висловив
переконання, що найближчим часом буде віднайдено позитивне рішення за Угодою про
спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, що забезпечить її підписання. Порошенко
подякував за незмінну підтримку Іспанією України у її протидії російській агресії. Було
наголошено на необхідності збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської
Федерації до повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної
цілісності і суверенітету України. Прем’єр-міністр Іспанії наголосив на підтримці
територіальної цілісності України та підтвердив, що питання непорушності цілісності
території Української держави не підлягає жодному обговоренню. Президент України
також висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського
футболіста Романа Зозулі. Петро Порошенко наголосив, що ситуація з Романом є
результатом ретельно спланованої пропагандистської кампанії у дусі гібридної війни РФ
проти України. Маріано Рахой запросив Президента України здійснити візит до Іспанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Ганна Гопко провела зустріч із заступником Міністра закордонних
справ Італійської Республіки
31.03.2017

Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Ганна Гопко провела зустріч із заступником Міністра закордонних справ
Італійської Республіки Вінченцо Амендола.
Сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Під час
зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на
міжпарламентському рівні. Вінченцо Амендола наголосив на підтримці територіальної
цілісності України та надання українцям безвізового режиму з ЄС. Окрему увагу було
приділено питанню протидії російській агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання
збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту
забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення
територіальної цілісності та суверенітету України та деокупації Криму. Позиція італійської
сторони в цьому питанні залишається незмінною. Сторони обговорили майбутній візит
Голови Верховної Ради України до Італії, який стане нагодою для підписання Меморандуму
про взаєморозуміння між Палатою Депутатів Італійської Республіки та Верховною Радою
України та проведення Саміту G7 в травні 2017 року під головуванням Італії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

6

29.03.2017

У рамках участі у розширеному саміті Європейської Народної Партії
на Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом.
Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та співробітництво
у рамках міжнародних організацій. Нікос Анастасіадіс з теплотою пригадав свій візит в
Україну, що відбувся у грудні 2015 року, та поновив запрошення Петру Порошенку
відвідати Кіпр. Окрему увагу було приділено протидії російській агресії на Донбасі. Сторони
обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації
як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей
та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Нікос Анастасіадіс
підтвердив незмінність позиції щодо санкційного режиму ЄС проти Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Україна та Молдова розпочали активну реалізацію спільних проектів
та програм, які склали Дорожню карту співробітництва Про це повідомив
Прем’єр-міністр України у ході зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови.
Зустріч пройшла рамках роботи саміту ГУАМ, який відбувся в Києві за ініціативою
Глави українського Уряду. У ході перемовин Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
зазначив: "Радий повідомити, що вся робота розпочалася. Молдова для нас - дружня
країна", - сказав Глава українського Уряду. Він також додав, що сьогодні Україна і Молдова,
разом з Грузією та Азербайджаном підписали низку дуже важливих документів щодо
побудови зони вільної торгівлі в рамках об’єднання держав ГУАМ та визнання митних
процедур. "Нам вдалося проговорити механізм взаємодії та обговорити питання
двосторонньої співпраці, - сказав Володимир Гройсман. - Важливо, що ми підписали
документ про вільну торгівлю в рамках ГУАМ, а це нові робочі місця, пожвавлення процесу
торгівлі в рамках нашої угоди". У ході перемовин сторони також обговорили нагальні
питання, які потребують вирішення на рівні експертів та регулюючих органів обох країн,
зокрема в сфері екологічної експертизи та прикордонного контролю.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
У Братиславі відбулося засідання українсько-словацької комісії з
питань національних меншин, освіти і культури
27.03.2017

23-24 березня у м. Братислава (Словацька Республіка) відбулося XIV
засідання двосторонньої українсько-словацької комісії з питань
національних меншин, освіти і культури.
Українську делегацію очолила Перший заступник Міністра культури України –
голова Комісії Світлана Фоменко, головою словацької частини Комісії виступив Державний
секретар Міністерства закордонних та європейських питань Словацької Республіки Лукаш
Парізек. У роботі Комісії також взяли участь представники Міністерства освіти України та
Закарпатської обласної державної адміністрації, української національної меншини
Словаччини та словацької національної меншини України, пропозиції яких були враховані у
підсумковому документі засідання. Під час засідання сторони обмінялись інформацією про
державну політику у сфері захисту прав осіб, що належать до національних меншин, в тому
числі і
стану виконання завдань, визначених у Протоколі XІII засідання Комісії,
констатуючи, що більшість із них було виконано. Після обговорення, сторонами також було
відзначено, що багаторівневий та конструктивний українсько-словацький політичний
діалог відбувається з належною увагою до питань задоволення освітніх, культурних та
інформаційних потреб національних меншин.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

Україна та Чехія поглиблять наукову співпрацю та створять Спільний комітет з
питань науково-технологічного співробітництва

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря]

Українсько-ліванський бізнесфорум в Бейруті

29.03.2017

Угоду про науково-технологічне співробітництво між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Чеської Республіки буде подано на
ратифікацію Верховною Радою України.
Відповідне розпорядження, підготоване Міністерством освіти і науки України,
ухвалив 29 березня Уряд України. Угода про науково-технологічне співробітництво була
підписана у Празі 19 грудня 2011 року між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської
Республіки. Однак для того, щоб документ набув чинності, Угода має бути ратифікована
Верховною Радою. Уже передбачено, що в межах Угоди Україна та Чехія разом готуватимуть
фахівців у сфері технологій, спільно виконуватимуть наукові дослідження та братимуть
участь у міжнародних програмах. Також сторони обмінюватимуться науковотехнологічною інформацією, науковцями та проводитимуть спільні семінари, конференції,
виставки. Щоб координувати зазначені заходи, буде створено Спільний комітет з питань
науково-технологічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент України провів зустріч з Прем’єрміністром Угорщини

29.03.2017

З 25 по 27 квітня 2017 року в Лівані (м. Бейрут) відбудеться
українсько-ліванський бізнес-форум. Про це повідомляє Рада експортерів
та інвесторів при МЗС України.
Проведення бізнес-форуму планується здійснити на базі торгово-промислових палат
основних міст Лівану - Бейруту, Тріполі та Сайди за наступними напрямами: енергетика
(ГЕС на гірських річках, альтернативні джерела енергетики, енергозберігаючі технології);
сільське господарство та продовольство; металургія (експорт металопродукції);
презентація аграрних та промислових можливостей України. інвестиції в економіку
України. Під час форуму передбачається проведення зустрічей з ліванськими бізнесменами
у форматі «В2В», а також окремі виступи та презентації українських виробників.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

Міжнародний фестиваль «The World Meets» в
Кувейтському університеті

30.03.2017

У рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на
Мальті Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єрміністром Угорщини Віктором Орбаном.
Сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Під час
зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на
вищому рівні. Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про
створення окремих територіальних автономій. Співрозмовники обговорили також питання
розширення співробітництва України з країнами «Вишеградської четвірки» під час
головування в групі Угорщини, яке розпочнеться 1 липня 2017 року. Прем’єр-міністр Орбан
наголосив на підтримці територіальної цілісності України та негайного надання українцям
безвізового режиму з Євросоюзом. Окрему увагу приділено питанню протидії російській
агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС
щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських
домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Петро Порошенко запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом. Нагадаємо,
Парламент України схвалив проекти законів “Про ратифікацію Рамкового договору між
Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги”
та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України зустрівся з
Президентом Румунії
30.03.2017

У ході робочого візиту на Мальту Президент України Петро
Порошенко провів зустріч із Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Про
це повідомляє прес-служба Адміністрації Глави української держави.
Петро Порошенко привітав послідовну позицію Румунії щодо необхідності
збереження діючих санкцій ЄС щодо Росії через її триваючу агресію та порушення
територіальної цілісності України. Президент України подякував румунській стороні за
важливу допомогу з реабілітації поранених українських військовослужбовців та
організацію оздоровлення дітей із українських сімей, які постраждали під час війни проти
російської агресії. Було також висловлено вдячність за провідну роль Румунії у реалізації
проекту Трастового фонду НАТО для України з кібернетичного захисту. Президенти
погодилися з необхідністю активізації роботи Українсько-румунської спільної комісії з
питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва. Глави
держав обговорили питання продовження двосторонньої співпраці у газотранспортній
сфері з метою посилення енергетичної безпеки шляхом розширення можливостей для
транспортування природного газу між двома країнами, у тому числі його реверсних
постачань. Співрозмовники також обговорили розвиток ситуації в Молдові.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку та перекриття автошляху
на Львівщині – дві ланки одного ланцюга
31.03.2017

Обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку та синхронізована з ним у
часі спроба перекриття траси «Львів – Рава-Руська» є частинами підривної
акції, організованої службами Російської Федерації.
У нуль годин вісім хвилин 29 березня в адміністративне приміщення Генерального
Консульства Республіки Польща у Луцьку влучив постріл з ручного протитанкового
гранатомета. А в 10:15 того ж дня група у складі приблизно ста осіб намагалася перекрити
рух автотранспорту на трасі «Львів – Рава-Руська». Акція мала тривати до 22-ї вечора, її
учасники були орієнтовані на активний опір правоохоронцям. Час і спосіб проведення акцій
свідчать про координацію обох провокацій з метою загострення українсько-польських
міждержавних стосунків та оперативної обстановки у середині держави. Залучені за 150 –
200 гривень учасники провокації, серед яких був лише один етнічний поляк, палили шини і
тримали в руках виготовлені заздалегідь транспаранти з гаслами «Волинь у серцях» та
«Польща вас пам’ятає». Серед учасників провокації – особи без постійного місця мешкання
та 22 неповнолітніх. Серед організаторів – уродженець Луганщини та мешканка Львова, яка
перебуває на обліку у психдиспансері. Правоохоронці розблокували автомобільне
сполучення та опитали 92 затримані особи. В організаторів акції вилучено письмові, а
також електронні інструкції стосовно порядку її організації та проведення. Також в
учасників провокації вилучили фаєри та димові шашки. Того ж дня Управління СБ України у
Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на
територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності
громадян залежно від їх національної належності), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство
щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального
кодексу України. Уже 30 березня у організаторів фейкової акції проведено невідкладні
процесуальні слідчі дії – три обшуки в Києві, три огляди житла у Львові та один у Нетішині
на Хмельниччині. Двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо
обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

28.03.2017

Протягом 28-30 березня ц.р. у Кувейтському університеті проходить
Міжнародний фестиваль «The World Meets». Про це повідомляє Посольство
України в Державі Кувейт.
У заході беруть участь студенти 16 країн світу, які представляють свою країну,
розповідаючи відвідувачам про свою культуру, традиції, демонструючи відео- та
фотоматеріали, а також пропонуючи відвідати страви національної кухні. Україна на
зазначеному заході представлена українськими студентами, що навчаються в Мовному
центрі Кувейтського університету. Український стенд був забезпечений Посольством
відповідними матеріалами та сувенірами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кувейті

 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ

Індія та Україна домовились про проведення торговельної
місії для українського агробізнесу
01.04.2017

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Ольга Трофімцева під час зустрічі з Послом Індії в Україні Маноджем
Кумаром обговорили питання співпраці в аграрному секторі.
Згідно попередніх домовленостей, сторони дійшли згоди, що торговельна місія для
представників аграрної та харчової промисловості України до Індії буде організована у
вересні поточного року. "Як завжди, це буде спільна робота Мінагрополітики, МЕРТ та
Export Promotion Office. Вересень був обраний не випадково. Саме в цей час в Мумбай буде
проводитись одна з найбільших виставок Annapoorna – World of Food India 2017", – заявила
Ольга Трофімцева. Заступник міністра зазначила, що необхідно робити спільні практичні
кроки задля більш тісної співпраці бізнесу Індії та України. «Ми знаємо, що індійські
імпортери зацікавлені в наших бобових або олії. Але є ще багато цікавих ніш, які можна
відкривати на цьому велетенському ринку. Якщо ми охопимо хоча б чотири найбільші
метрополії цієї країни, за кількістю споживачів, це вже буде майже дві України. Тому цей
ринок є надзвичайно цікавим і перспективним для нас», – підкреслила Ольга Трофімцева.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ

Робочий візит Посла України в Таїланді Андрія Бешти
в провінцію Чонбурі
28.03.2017

Посол України відвідав в провінцію Чонбурі, де ознайомився з
роботою космічного парку Державної агенції геоінформатики та розвитку
космічних технологій Міністерства науки і технологій Таїланду (GISTDA).
В рамках візиту А.Бешта ознайомися з проектами GISTDA у космічній сфері. Зокрема,
GISTDA, на основі отриманих даних із мережі супутників та наземних радарних систем,
реалізовує проекти у сфері сільського господарства, міського планування, моніторингу
можливих стихійних лих, захисту навколишнього середовища тощо. Також у космічному
парку здійснюється керування тайським супутником «THEOS», запуск якого в 2008 році дав
старт першій космічній програмі Таїланду. Участь у цьому проекті взяла і Україна. Для
виведення супутника THEOS на орбіту було використано саме українську ракету-носій КБ
«Південне» - «Дніпро». Під час візиту Посол України та Головою ради директорів Державної
агенції геоінформатики та розвитку космічних технологій, доктор Сомчет Тінапонгом
обговорили можливі шляхи продовження співпраці між Україною та Таїландом у
аерокосмічній та авіаційній сферах. У цьому зв’язку А.Бешта презентував керівнику GISTDA
матеріали щодо українських розробок таких компаній, як КБ «Південне» та ДП «Антонов».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Таїланді

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Україна представлена на Міжнародній виставці
виїзного туризму СОТТМ-2017 у Китаї
31.03.2017

29-31 березня ц.р. у Пекіні відбулася одна з найбільших туристичних
виставок у КНР China Outbound Travel and Tourism Market, на якій, зокрема,
було представлено туристичний потенціал України.
За сприяння Посольства України у КНР, 30 березня у рамках виставки успішно
пройшов «День України», на якому свої можливості активно презентували компанії МАУ,
Кийавіа, «Київський супутник», «Червона рута», «Добро», «СолоІст», а також мережа
«Premier Hotels&Resorts» та готелі «City Holiday Resort & Spa», «Panorama De Luxe Odessa
Hotel», «Romantic Spa Hotel». Цього ж дня на дружній зустрічі в Посольстві України
китайські туристичні компанії мали змогу більш детально обговорити з українськими
колегами і співробітниками дипустанови бачення та перспективи розвитку співпраці у
галузі туризму між двома держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
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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

Триває візит парламентської делегації
України до Аргентини
30.03.2017

Японія надала Україні 3,9 млн дол США на
відновлення сходу країни
31.03.2017

Починаючи з 2014 року, Уряд Японії надає підтримку Україні у
реалізації інфраструктурних та гуманітарних проектів. Про це повідомляє
Прес-служба віце-прем'єр-міністра України
Наприклад, проект з модернізації Бортницької станції аерації в Києві - $1 млрд,
макрофінансова допомога - $300 млн, програми відновлення східних регіонів України,
надання обладнання для медичних установ, медичного обладнання для східних регіонів
України, гуманітарна допомога для вимушених переселенців. «Цей досягнутий результат у
реалізації проектів став можливим завдяки тісній співпраці урядів України та Японії
спільно з міжнародними організаціями. Проекти в рамках наданої допомоги
реалізовуються за чітким планом, визначеним всіма сторонами», - зазначив Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на
брифінгу щодо надання Україні допомоги від Уряду Японії в розмірі $3,9 млн. Він зазначив,
що нова допомога у розмірі – $3,9 млн спрямована на відбудову критичної інфраструктури
у східних регіонах України, сприятиме соціальній згуртованості та підтримці малого бізнесу
в громадах, що постраждали від конфлікту на Донбасі, розбудові потенціалу освітнього
сектору на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних Уряду. У рамках
програми планується відновити 23 об’єкти громадської інфраструктури, в т. ч. соціальної,
освітньої, охорони здоров’я, транспортної та енергетичної; закупити медичне обладнання
для Міноборони та обладнання для розмінування ДСНС; провести ремонт житла; надати
допомогу щодо працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб. Розмір наданої допомоги
Урядом Японії спільно з міжнародними організаціями з 2014 по 2016 р. включно становить
$1,8 млрд. Нагадаємо, що 2017 рік оголошено Роком Японії в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Посол України в Бразилії взяв участь у церемонії підписання Правил промислового і
санітарно огляду продукції тваринного походження

 АФРИКА
 МАГРІБ [Північна Африка]

Украина увеличила экспорт зерновых и
масличных в Египет на 13%

31.03.2017

31.03.2017

Украинские аграрии в 2016 году экспортировали на рынок Египта
более 5,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур, что на 13%
больше, чем в прошлом году.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности
продуктов и защиты потребителей, Египет является одним из крупнейших покупателей
отечественного зерна и занимает 12% в структуре украинского экспорта этой продукции.
"Египет является одним из основных импортеров украинского зерна. И мы рассчитываем,
что отношения между Украиной и Египтом будут иметь продуктивное продолжение", –
цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу. Согласно сообщению, благодаря
недавнему решению Египта о либерализации фитосанитарных требований при экспорте
зерна объем торговли между государствами будет увеличиваться. По данным
Госпродпотребслужбы, египетская сторона высоко оценивает качество украинского зерна,
заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной и готова принимать украинскую
продукцию при условии дальнейшего выполнения фитосанитарных требований.
"Принятие такого решения позволит реализовать наши отношения в более понятном и
прогрессивном русле, а также это позволит нам удовлетворить потребности египетского
ринка в украинском зерне", – приводятся в сообщении слова Лапы.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Зустріч Посла України з Директором Центру міжнародних відносин Туніського
союзу промисловості, торгівлі та традиційних ремесел
31.03.2017

30 березня 2017 р. Посол України Микола Нагорний зустрівся з
Директором
Центру
міжнародних
відносин
Туніського
союзу
промисловості, торгівлі та традиційних ремесел Алі Наккаі.
Сторони обговорили стан та перспективи розвитку торговельно-економічного
співробітництва між Україною та Туніської Республіки, а також питання організації візиту
до Тунісу делегації Українського союзу промисловців і підприємців з проведенням в його
рамках Українсько-туніського бізнес-форуму. Відзначимо, 25 березня ц.р. Посол України
Микола Нагорний зустрівся з Міністром туризму та традиційних ремесел Туніської
Республіки Сальмою Ракик. У ході бесіди сторони обговорили сучасний стан та шляхи
активізації українсько-туніського співробітництва у сфері туризму, зокрема, питання
лібералізації візового режиму для українських громадян. Посол наголосив на важливості
культурної складової у розвитку туризму між Україною та Тунісом. У цьому контексті
Міністра було поінформовано про спільні заходи, проведення яких планується протягом
поточного року. Зі свого боку, туніська сторона висловила готовність надати сприяння в
участі українських мистецьких колективів у міжнародних фестивалях «Мрія Табарки»,
«Картаж» та «Ель-Джем», які пройдуть протягом найближчих місяців в Тунісі. Нагадаємо, 24
березня 2017 р. Посол України Микола Нагорний зустрівся з Міністром культури Туніської
Республіки Мохаммадом Зейн Аль-Аббедіном. У ході бесіди сторони обговорили сучасний
стан та перспективи розвитку українсько-туніського співробітництва у сфері культури.
Окрему увагу було приділено питанню організації спільних культурних заходів,
присвячених 25-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та
Туніською Республікою, а також участі українських мистецьких колективів у міжнародних
фестивалях «Картаж» та «Ель-Джем», які пройдуть влітку цього року в Тунісі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 ПІВДЕННА АМЕРИКА

Тимчасовий повірений у справах України в Перу зустрівся з Головою Комітету з
питань юстиції та прав людини в Конгресі Республіки Перу
29.03.2017

Тимчасовий повірений у справах України в Перу Владислав Богорад
провів зустріч з конгресменом Республіки Перу, Головою Комітету з питань
юстиції та прав людини в Конгресі Сальвадором Ересі.
У ході зустрічі між сторонами обговорені актуальні питання міжпарламентського
співробітництва між двома країнами, зміцнення дружніх зв’язків між Україною і Перу,
надання правової допомоги українським громадянам, які відбувають покарання в
пенітенціарних установах країни. Відзначимо, в січні-червні 2015 товарообіг між Україною і
Перу становив $4,6 млн. Експорт українських товарів до Перу зменшився на 73,3% і склав
$2 млн., імпорт перуанської продукції в Україну зменшився на 41,6% та становив $2,6 млн.
Негативне для України сальдо зовнішньої торгівлі – $0,6 млн..
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Перу
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Народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Аргентиною Віктор Романюк,
який перебуває в Аргентині з робочим візитом.
30 березня ц.р. Віктор Романюк провів зустріч із заступником Державного секретаря
МЗС Аргентини з питань зовнішньої політики та Директором Департаменту Східної Європи.
У ході зустрічі обговорені актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема
активізація політичного діалогу між двома країнами, розширення договірно-правової бази
двосторонніх відносин, а також проведення у 2017 році спільних заходів із відзначення 25-ї
річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Аргентиною та 120-ї
річниці початку української імміграції до Аргентини. Романюк надав співрозмовникові
детальну інформацію про ситуацію в та навколо України, пов’язану зі збройною російською
агресією проти нашої держави, методи гібридної війни, що застосовуються РФ, та
небезпеку, яку вони становлять для Європи та усього світу. У цей же день В.Романюк та
члени української делегації відвідали Посольство України та обговорили з Послом Юрієм
Дюдіним актуальний стан та шляхи поглиблення українсько-аргентинської взаємодії у
різних сферах. Відзначимо, 28 березня В.Романюк зустрівся з керівництвом та членами
зазначеної групи. Під час зустрічі, в якій взяв участь Посол України в Аргентині Юрій Дюдін,
були предметно обговорені актуальні питання міжпарламентського співробітництва між
двома країнами, зокрема шляхи поглиблення взаємодії між депутатськими групами
дружби, обмін досвідом законодавчої роботи, забезпечення парламентського сприяння
реалізації важливих проектів двосторонньої кооперації у різних сферах. Було висловлене
побажання щодо отримання більш дієвої підтримки України з боку членів нижньої палати
аргентинського парламенту, в умовах зовнішньої збройної агресії проти нашої держави. У
цей же день народний депутат В.Романюк провів зустрічі з низкою керівників профільних
комісій Палати депутатів та Сенату Національного конгресу Аргентини.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині

В середу, 29 березня ц.р. Посол України в Бразилії Ростислав
Троненко взяв участь у церемонії підписання Правил промислового і
санітарно огляду продукції тваринного походження.
Під час заходу Посол подякував Міністру сільського господарства, тваринництва та
постачання Бразилії Блаіро Мажі за запрошення і повідомив про підписання урядами Грузії,
України, Азербайджану і Молдови протоколів про створення зони вільної торгівлі та
взаємного визнання результатів митних процедур. Відзначимо, 9-10 березня Посол України
в Бразилії відвідав Міжнародну сільськогосподарську виставку «Expodireto Cotrijal», м.НауМе-Токе, штат Ріо-Гранде-ду-Сул, яка є однією з найбільших в Бразилії. Усього у виставці
взяло участь 511 експонентів, 240 000 відвідувачів з 70 країн, включаючи 34 послів,
акредитованих в Бразилії. Нагадаємо, 6 березня Ростислав Троненко зустрівся з головою
Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації (УБЦР) Віторіо Соротюком з метою
обговорення поточної ситуації в Україні, двосторонніх відносин між Бразилією і Україною:
та співробітництва між Посольством України і українською громадою Бразилії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Бразилії
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Посол України в Мексиці провів зустріч з
Губернатором штату Табаско
01.04.2017

31 березня ц.р. відбулась зустріч між Послом України в Мексиці
Русланом Спіріним та Губернатором штату Табаско Артуро Нунєс
Хіменесом. Про це повідомляє Посольство України в Мексиці.
Під час зустрічі сторони обмінялись думками щодо взаємного пошуку шляхів
налагодження українсько-мексиканської співпраці у торговельно-економічній, науковотехнічній, туристичній сферах, розвитку двосторонніх відносин на регіональному рівні.
Руслан Спірін зробив презентацію енергетичного комплексу України, а також передав
Артуро Нунєс Хіменесу презентаційні матеріали з комерційними пропозиціями українських
підприємств. Окремо було обговорено питання можливості будівництва сміттєпереробного
заводу на території штату та постачання мексиканським підприємствам промислових та
побутових фільтрів для очищення води українського виробництва. Губернатор висловив
готовність підтримати та надати сприяння у реалізації спільних проектів та запросив Посла
відвідати штат найближчим часом для конкретизації пропозицій після їх детального
вивчення місцевими фахівцями. У ході бесіди Посол поінформував Губернатора про
ситуацію в Україні. Порушивши питання тимчасової окупації РФ територій АР Крим та м.
Севастополь, а також російської агресії на території окремих районів Донецької та
Луганської областей, Руслан Спірін наголосив на відданості України мирному
врегулюванню конфлікту на Донбасі у рамках досягнутих у Мінську домовленостей. Він
висловив вдячність Мексиці за послідовну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України. Крім того, у ході робочого візиту до штату Табаско для участі у роботі
міжнародної енергетичної виставки РЕСОМ керівник дипустанови дав низку інтерв’ю
національним та місцевим ЗМІ. Відзначимо, У рамках робочого візиту до штату Табаско
Посол України в Мексиці Руслан Спірін провів переговори з Міністром економічного
розвитку та туризму штату Давідом Родрігесом Росаріо. Під час зустрічі керівник
дипустанови ознайомив Давіда Родрігеса Росаріо з перебігом реалізації економічних
реформ в Україні, з експортним та інвестиційним потенціалом нашої держави, а також
передав презентаційні матеріали та комерційні пропозиції українських підприємств.
Окремою темою переговорів були питання можливості налагодження двосторонньої
співпраці в енергетичній, сільськогосподарській та туристичній галузях. Керівника
економічного відомства зацікавив досвід українських підприємств у проектуванні
газопроводів та виробництві енергетичного обладнання, з іншого боку Україні було
запропоновано розглянути можливість імпорту мексиканських бананів, какао та м’яса.
Водночас, сторони дійшли згоди, що розвитку відносин у сфері туризму сприяло б
включення туристичного продукту штату Табаско до програм українських туроператорів і
навпаки, туристичних ресурсів регіонів України до пакетів мексиканських турфірм.
Нагадаємо, 28 березня ц.р. Посол Україні в Мексиці Руслан Спірін взяв участь в інаугурації
Міжнародної енергетичної виставки РЕСОМ, яка проходить з 28 по 30 березня у м.
Війаермоса (штат Табаско). На виставці представлено понад 150 підприємств, у т.ч. з
України. Очікується, що PECOM відвідає близько 6000 осіб з 21 країни. У своїй промові під
час інаугурації РЕСОМ, яка відбулась за присутності представників мексиканського уряду,
ділових кіл та ЗМІ, Руслан Спірін поінформував про основні принципи функціонування
нафтогазового ринку України, наголосив на потужності газотранспортної системи нашої
держави, а також ознайомив із можливостями та досвідом українських компаній у
проектуванні та обслуговуванні газопроводів, у виробництві енергетичного обладнання.
Україна у згаданій виставці представлена компанією «ND Group», яка експонує системи
комплексної автоматизації АЗС, нафтогазових сховищ та транспорту нафтопродуктів…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

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

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

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 КАНАДА

ЗСТ с Канадой предусматривает квоты для 22
украинских агропродуктов

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

31.03.2017

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)
представило перечень агропродукции, которая будет поставляться по
квотам, в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.
С момента вступления в силу соглашения, Канада откроет для украинских
экспортеров 98% своего рынка товаров. Но ЗСТ предусматривает квоты только для 22
аграрных групп украинских товаров. Другие товары с момента вступления ЗСТ будут
ввозиться в Канаду без пошлины. Со своей стороны, Украина обязалась осуществить
полную либерализацию для 72% товаров и отменить ввозные пошлины с использованием
переходных периодов (с 5 и 7 лет) для 27% товаров, внедрить частичную либерализацию
для чувствительных сельскохозяйственных товаров. С момента вступления в силу
соглашения Канада может ввозить без пошлин в Украину рыбу и морепродукты, зерновые,
арахис, семена масличных и плоды прочих масличных культур, шоколад, хлебобулочные и
кондитерские изделия, соки фруктовые, пиво, вино и т.п.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Оборонну угоду з Канадою буде підписано
наступного тижня
01.04.2017

На початку наступного тижня в Оттаві буде підписано
довгоочікувану Угоду про співробітництво між Міністерствами оборони
України та Канади. Про це повідомляє ukrinform.ua
Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердили в оборонних відомствах
обох країн. За словами джерел агентства, участь у церемонії підписання візьме особисто
міністр оборони України Степан Полторак, який саме перебуватиме із офіційним візитом у
Канаді. Водночас, співрозмовники агентства зазначили, що робота над остаточним
варіантом Угоди іще триває, але має бути завершена вчасно. Нагадаємо, що Угода про
співробітництво між міністерствами оборони Канади та України є міжвідомчим договором,
необхідним для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї. Остаточно
домовитися про її підписання вдалося наприкінці минулого року під час візиту віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни
Климпуш-Цинцадзе до Оттави. Відтоді керівники оборонних відомств обох країн
узгоджували дату для проведення церемонії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 США

Круглий стіл організований членами Комітету з питань збройних сил
Палати представників Конгресу США
29.03.2017

Посол України в США взяв участь у круглому столі, організованому
членами Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу
США, які в квітні ц.р. планують відвідати Україну та низку інших
європейських країн.
У заході взяли участь конгресмени Майкл Роджерс, Скотт Дежарле, Джим Бенкс та
Ліз Чейні, а також Посол Румунії в США Джордж Маіор та представники дипломатичних
місій Польщі та Естонії. В ході круглого столу Посол України в США Валерій Чалий
пробрифінгував членів конгресової делегації про сучасну ситуацію в Україні, зробивши
акцент на останніх подіях в зоні АТО та в тимчасово окупованій АР Крим. Він закликав
Сполучені Штати посилити підтримку нашої держави, яка протистоїть російській агресії, та
надати Україні оборонну летальну зброю. Висловлено готовність сприяти в організації
візиту конгресменів в Україну. Відзначимо, 29 березня Посол України в США Валерій Чалий
провів зустріч з Головою аудиторської служби України Лідією Гавриловою, яка перебуває з
візитом у Сполучених Штатах. У ході зустрічі були обговорені можливості використання
досвіду американських партнерів в організації роботи Державної аудиторської служби
України, зокрема, системи аудиту бюджетних установ. Нагадаємо, 29 березня, Віце-прем’єрміністр В’ячеслав Кириленко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в
Україні Марі Йованович. Віце-прем’єр-міністр висловив вдячність Послу Марі Йованович за
послідовну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі сторони
обговорили хід реформ у країні особливо в гуманітарній сфері. Зокрема, торкнулися
питання реалізації спільних проектів в освіті та молодіжній політиці. Окремо увагу було
приділено також питанням інформаційної безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ФОНДОВИЙ РИНОК
КОМПАНІЇ & РИНКИ
БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Коментар Національного банку України щодо
зміни реального ВВП у 2016 р.
24.03.2017

У 2016 році українська економіка зросла на 2.3% р/р, у тому числі в
IV кварталі 2016 року зростання реального ВВП прискорилося до 4.8% р/р.
Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за IV квартал та в цілому за 2016
рік, опубліковані Державною службою статистики України.
Такі темпи економічного зростання перевищили очікування Національного банку
(3.3% в IV кварталі та 1.8% у цілому в 2016 році, згідно з оцінками, опублікованими в
Інфляційному звіті за січень 2017 року). Різниця пояснюється кращими, ніж очікувалося,
показниками сільського господарства та інвестиційної активності. У IV кварталі 2016 року
рушієм прискорення економічного зростання передбачувано стало сільське господарство.
При цьому рекордний врожай зернових культур (66 млн. тон) перевершив усі прогнози. У
результаті, валова додана вартість (ВДВ) сільського господарства зросла на 18.4% р/р,
зумовивши більше половини річного приросту ВВП у IV кварталі. Ситуація в сільському
господарстві суттєво вплинула на динаміку складових ВВП за категоріями кінцевого
використання. Так, завдяки активному експорту зернових та олії відбувся злам тривалої
тенденції до спаду експорту – вперше за майже 6 років експорт зріс у річному вимірі (на
9.7%). Проте, прискорилося й зростання імпорту, підтриманого інвестиційним попитом. У
результаті, у IV кварталі 2016 року прогнозовано знизився від’ємний внесок чистого
експорту (до -5.2 в. п.). Приріст валового нагромадження стрімко прискорився в IV кварталі
2016 р. - до 79% р/р. Зокрема, високі врожаї с/г культур зумовили подальше накопичення
запасів. Також прискорилося зростання інвестицій в основний капітал - до 27.1% р/р
(10.5% порівняно з ІІІ кварталом у сезонно скоригованому вимірі), перевищивши наші
очікування. Разом з тим, динаміка внутрішнього споживання в IV кварталі погіршилася.
Відновилося падіння споживання сектору загальнодержавного управління (на 2.2% р/р),
що може пояснюватися уповільненням зростання поточних видатків зведеного бюджету,
зокрема в умовах їх більш рівномірного розподілу протягом 2016 року порівняно з 2015
роком. Зростання приватного споживання сповільнилося (до 0.9% р/р, у сезонно
скоригованому вимірі приватне споживання знизилося на 2.6% порівняно з попереднім
кварталом) в умовах подорожчання послуг ЖКГ. Попри те, що сповільнення було
очікуваним, динаміка приватного споживання була гіршою, ніж прогнозувалося. Загалом за
підсумками 2016 року наші оцінки підтвердилися – саме інвестиції були рушієм
відновлення економічного зростання. У розрізі ВДВ секторів економіки, крім сільського
господарства, у IV кварталі поліпшилися також показники промисловості. В останньому
кварталі року промисловість відновила зростання – на 2.2% р/р. Зокрема, це пов’язано зі
збільшенням виробництва у харчовій галузі завдяки активній переробці технічних культур,
а також у машинобудуванні – завдяки державним замовленням на продукцію військового
призначення та замовленням з боку "Укрзалізниці" на реконструкцію та виробництво
вагонів. Також істотно поліпшилися показники сектору послуг. Насамперед відновилося
зростання ВДВ сектору фінансової та страхової діяльності (11.8% р/р), у тому числі через
поліпшення фінансових результатів банків. Також сповільнилося падіння ВДВ освіти та
відновився приріст ВДВ охорони здоров’я. У 2017 році українська економіка зросте на 1.9%,
за оновленими попередніми прогнозами НБУ. Зокрема, в I кварталі поточного року приріст
економіки уповільниться попри сприятливу базу порівняння та наявність певного імпульсу
зростання від попередніх періодів. У січні 2017 суттєво зросло будівництво та транспортні
перевезення на тлі низької бази порівняння (на початку 2016 року значний негативний
вплив на економічну активність мало запровадження РФ жорстких торговельнотранзитних обмежень щодо українських товарів та несприятливі погодні умови) . Однак в
подальшому розпочалося блокування транспортних сполучень на сході країни, що
негативно позначилося на промисловій активності, у тому числі, у металургії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НБУ
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 АВСТРАЛІЯ

МВФ одобрил обновленные макроэкономические прогнозы Украины

Шевченківський захід у
Канберрі

27.03.2017

26.03.2017

Чудове шевченківське свято подарували українцям автралійської
столиці дітки українських шкіл. Про це повідомляє Посольство України в
Австралії на сайті МЗС України.
Цьогорічні урочистості на честь 203-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка в
австралійській столиці, завершили цикл святкувань в усій Австралії. Головний акцент свята
був зроблений на залученні до святкування дітей. З чудовою патріотичною концертною
програмою «Свою Україну любіть» до Канберри приїхали учні Рідної братської школи імені
святого Андрія з Сіднея. До їх виступу приєдналися дітки із відновленої української Рідної
школи ім. Лесі Українки у Канберрі. Численні представники та гості австралійської столиці,
які були присутні на святі, тепло привітали молодих, але дуже професійних виконавців, а
голова українського дипломатичного представництва Микола Кулініч підкреслив, що
збереження українських традицій молодим поколінням австралійської громади є
запорукою її розвитку і збереження у майбутньому. Під час свята було вручено дипломи
фіналістам міжнародного художнього дитячого конкурсу «Де я, там мій прапор» Стефанії та
Софії Мандзій, робота яких 6 квітня ц. р. буде презентована у числі найкращих у
виставковому центрі Адміністрації Президента України. Посол України Микола Кулініч
також закликав українську громаду Австралії мобілізувати зусилля для спорудження
пам'ятника Великому Кобзарю в Австралії
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австралії

МВФ одобрил обновленные макропрогнозы Национального банка. Об
этом в эфире "Радио Вести" заявил директор департамента монетарной
политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.
Он напомнил, что третий пересмотр программы сотрудничества с МВФ не учитывал
эффект блокады Донбасса. "Мы предоставили экспертам Фонда свои экономические
оценки относительно блокады Донбасса, обсуждали эти прогнозы с экспертами Фонда. Они
согласились с нашей аргументацией и взяли за основу наши цифры", – сказал Николайчук.
По его словам, теперь решение о третьем пересмотре программы, который предшествует
выделению транша, зависит исключительно от Фонда. "Мы очень на это рассчитываем,
теперь мяч на стороне МВФ. Повторное вынесение решения на совет директоров зависит
от бюрократических преград Фонда", – заявил глава департамента НБУ. В начале марта
2017 г. руководство Украины и МВФ достигли согласия относительно третьего пересмотра
программы сотрудничества, что позволит Киеву получить кредит в размере $1 млрд.
Однако МВФ снял с повестки дня на 20 марта запланированное рассмотрение вопроса
предоставления транша для Украины. В Министерстве финансов Украины заявили, что
рассмотрение вопроса перенесено на короткий срок. Это связано с необходимостью
уточнения расчетов экономических последствий мер, принятых Киевом в ответ на захват
украинских предприятий на не подконтрольных правительству территориях Донецкой и
Луганской областей. 21 марта заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил о возможности
рассмотрения МВФ вопроса о транше для Украины в конце этого месяца. 22 марта стало
известно, что в повестке дня МВФ до конца марта отсутствует вопрос выделения денег
Украине. По информации Reuters, в МВФ пока не готовы сказать, будут ли меняться условия
сотрудничества с Украиной в связи с прекращением украинским правительством
товарного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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ЄБРР надасть українському агросектору
200 мільйонів євро

Украина вернется на рынок еврооблигаций
в конце 2017 р.
27.03.2017

У 2017 році Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує в
сільське господарство України приблизно €150-200 млн. Про це повідомив
голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.
"За минулі два роки наші інвестиції в українську економіку перевищили 1 млрд євро.
У 2017 році ми сподіваємося вийти приблизно на 150-200 млн євро як мінімум. Очікуємо
підвищення потреби компаній в робочому капіталі та інвестиціях", - відзначив Аджунер. За
його словами, ЄБРР планує і надалі підтримувати диверсифікацію агробізнесу в Україні, та
його вихід на якісно новий рівень розвитку. Окрім кредитування, іншими аспектами
підтримки ЄБРР є участь у діалозі з питань політики і регулювання агросектору, надання
технічної допомоги та платформи для обміну думками. "Останні 8-9 місяців ми займаємося
посиленням фінансової підтримки малих і середніх підприємств. Крім того, при наданні
фінансування ми намагаємося сприяти підвищенню ефективності управління, а також
впровадженню нових технологій в агробізнесі", - зауважив представник банку. Крім того
Аджунер заявив, що підтримує курс реформ в АПК, позитивно оцінивши діяльність міністра
аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Нагадаємо, раніше ЄБРР виголосив
готовність інвестувати в реформи українського фінансового сектору.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Cуд Лондона виніс рішення про розгляд позову РФ
проти України щодо "боргу Януковича"

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

29.03.2017

Високий суд Лондона 29 березня відмовився прийняти до розгляду
позов Росії до України за євробондами на $3 млрд. Таку інформацію спершу у
закритій стрічці поширив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg.
Проте згодом, з посиланням на російський "Інферфакс" агентство повідомило, що
Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову. Суддя відкинув всі аргументи
української сторони, в тому числі зняв з РФ звинувачення в політичному тиску на Україну.
У результаті Київ має намір оскаржувати рішення Високого суду Лондона. Суд дав дозвіл на
подачу апеляції. Як повідомлялося, Росія подала в суд Лондона позов проти України через
«борг Януковича». Тим часом, Міжнародний валютний фонд повідомив 16 грудня 2015 р.,
що борг України перед Росією на 3 млрд доларів, який був взятий екс-президентом
Віктором Януковичем за два місяці до втечі, визнаний державним, а не комерційним.
Україна запропонувала РФ реструктуризувати свій борг на умовах, які були запропоновані
всім приватним кредиторам. 1 січня Міністерство фінансів РФ заявило, що готує позов в
англійський суд через невиплату Україною $3 млрд кредиту. У свою чергу, тодішній міністр
фінансів України Наталія Яресько заявляла, що питання держборгу України перед
Російською Федерацією можна вирішити без суду. 4 травня президент України Петро
Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 4 закону України "Про особливості
здійснення угод з державним, гарантованим державою боргом і місцевим боргом", яким
продовжується термін дії тимчасового мораторію на виплати за випущеними в грудні 2013
року і викупленими Фондом національного добробуту РФ дворічним єврооблігаціями.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Світовий банк готовий підтримувати Уряд у проведенні
реформ, необхідних Україні
29.03.2017

Прем'єр-міністр України зустрівся із віце-президентами Світового
банку Кайлом Пітерсом та Сирілом Мюллером та детально обговорив
порядок денний реформ, які проводяться українським Урядом.
Володимир Гройсман високо оцінив рівень співпраці між Україною та Світовим
банком, подякував за підтримку у проведенні необхідних перетворень. "Україна йде
шляхом перетворень, реформ і змін. У багатьох секторах ми маємо підтримку експертів
Світового банку: від банківської сфери і енергетики - до реформ у соціальній сфері. Мені
приємно відзначити, що ми тут достатньо глибоко співпрацюємо, а наш порядок денний –
насичений. Беззаперечно, ми надаємо особливого значення співпраці зі Світовим банком і
зацікавлені у тому, щоб ефективно продовжувати її і надалі", – підкреслив Глава
українського Уряду. Володимир Гройсман поінформував також керівників Світового банку
про першочергові завдання і пріоритети Уряду в реформуванні держави. «Кабінет Міністрів
України концентрується над підготовкою і проведенням реформи пенсійної системи, що
забезпечить її справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду у середньостроковій
перспективі та підвищення пенсій», - зазначив Володимир Гройсман. "Мене дуже цікавить
2017 рік з точки зору зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Це важливо, тому що зміна
системи заробітних плат, відрахувань, розширення кола платників і підвищення
відповідальності вже дають свої позитивні сигнали. За 2 місяці ми бачимо дуже позитивну
динаміку", – наголосив Прем'єр-міністр. Також на порядку денному Уряду – підготовка і
проведення земельної реформи та публічної приватизації, концепція та зміст яких
розроблялися за участю та підтримки експертів Світового банку. У свою чергу віцепрезиденти банку Кайл Пітерс та Сиріл Мюллер відзначили помітний прогрес, досягнутий
українським Урядом впродовж останніх 8 місяців щодо стабілізації економіки, відновлення
економічного зростання, підвищенні мінімальної заробітної плати. Вони також запевнили у
готовності Світового банку підтримувати Україну на шляху перетворень.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Транш ЕС на 600 млн евро поступит в Украину
на следующей неделе
30.03.2017

Макрофинансовая помощь ЕС в сумме €600 млн поступит на счета
Украины на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины по
итогам участия в саммите ЕНП в Сент-Джулиансе на Мальте.
"По результатам встречи с Жан-Клодом Юнкером (глава Еврокомиссии, - ред.) и
еврокомиссарами мне очень приятно сообщить вам новость, что на следующей неделе с 3
по 7 апреля на счета Украины должен наконец-то поступить транш в 600 млн евро
макрофинансовой помощи", - сказал он. Кроме того, Порошенко сообщил, что в
понедельник, 3 апреля, состоится заседание правления Международного валютного фонда,
в ходе которого будет принято решение о предоставлении Украины транша в 1 млрд
долларов. "Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную
стабильность государства", - сказал глава государства. Напомним, ранее в ЕС заявили, что
для выделения 600 млн транша правительство Украины должно подать законопроект об
отмене моратория на экспорт леса-кругляка. 16 марта Европейская комиссия от имени
Евросоюза приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой
помощи, сумма которого составляет 600 млн евро. В результате этой выплаты общая
макроэкономическая помощь, которую ЕС предоставляет Украине с 2014 года, достигнет
почти €3 млрд, что, как отметили в Еврокомиссии, является наибольшей макрофинансовой
помощью, которую ЕС когда-нибудь оказывал стране, не являющейся ее членом.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Заместитель министра финансов Юрий Буца отмечает, что Украина
может вернуться на рынок еврооблигаций в конце 2017 г. Об этом Буца
сообщил в интервью американскому CNBC.
“Украинская экономика растет, а ее облигации превысили аналогичные котировки
Египта, Пакистана и Балканских стран. Очевидно, мы заинтересованы вернуться на рынок,
но не за любую цену”, - сказал Буца. При этом он подчеркнул, что Украина не имеет срочной
потребности в ликвидности. “У нас нет потребности в срочной ликвидности, но если
условия рынка будут благоприятными, мы сможем подойти к этому ближе к концу года”, подчеркнул замминистра. Он предположил, что заимствования должны быть ниже 9%
годовых. В октябре 2015 г. держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую
сумму $14,36 млрд и €600 млн поддержали их реструктуризацию. Она предполагает обмен
80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года и
20% - на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут
зависеть от темпов роста ВВП. Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12
ноября на общую сумму $11,95 млрд с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а
государственные деривативы - на $2,92 млрд. Россия отказалась проводить реструктуризацию по выкупленным в конце 2013 года еврооблигациям на $3 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

У лютому дефіцит зведеного платіжного балансу
зменшився практично до нуля

30.03.2017

У лютому 2017 року дефіцит платіжного балансу України зменшився до
$27 млн. за попередніми даними (у січні – $202 млн.), що насамперед було
зумовлено зростанням чистих надходжень за фінансовим рахунком.
Дефіцит рахунку поточних операцій у лютому збільшився до 399 млн. дол. США (142
млн. дол. США у січні) унаслідок сповільнення зростання експорту товарів. Зростання
обсягів експорту товарів у лютому сповільнилося до 20.9% р/р (52.9% у січні), що значною
мірою відображало вичерпання тимчасового ефекту низької бази порівняння січня
минулого року. Натомість цінова кон’юнктура залишалася сприятливою для українського
експорту. Зростання експорту продовольчих товарів сповільнилося (до 15.9% р/р з 55.3%
р/р у січні) насамперед через зниження обсягів експорту зернових культур (11.7% р/р)
передусім унаслідок падіння світових цін на зернові. Водночас зросли вартісні обсяги
експорту насіння олійних (у 2.2 раза) та олії (на 13.4% р/р). Високі світові ціни на сталеву
продукцію та зміщення структури експорту металургійної продукції в бік готових виробів
сприяли нарощенню обсягів експорту чорних та кольорових металів (на 30.6% р/р).
Зростання світових цін на залізну руду зумовило прискорення експорту мінеральних
продуктів (насамперед за рахунок руди), вартісні обсяги якого перевищували
минулорічний рівень майже удвічі. Натомість обсяги експорту хімічної продукції
скоротилися (на 6.9% р/р). Зростання обсягів імпорту товарів уповільнилося удвічі – до
16.7% р/р з 32.6% у січні. Зокрема, обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 53.3% р/р.
Це було зумовлено все ще високими обсягами імпорту природного газу, необхідного для
проведення опалювального сезону. Іншою причиною було зростання обсягів імпорту
нафтопродуктів, пов’язане з підготовкою аграріїв до посівної. Обсяги неенергетичного
імпорту зросли на 8.5% р/р (у січні – на 21.1% р/р), зокрема – продукції машинобудування
(на 21.5% р/р), хімічної промисловості (на 7.3% р/р), чорних та кольорових металів (на
24.5% р/р). Водночас імпорт продовольчих товарів скоротився на 3.7% р/р (у січні – на
14.5% р/р). У лютому чисті надходження за фінансовим рахунком (368 млн. дол. США) були
забезпечені подальшим скороченням готівкової валюти поза банками та зростанням
заборгованості за торговими кредитами. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у
лютому становив 45 млн. дол. США. Усі вони були спрямовані до реального сектору. Через
близьке до нуля сальдо зведеного платіжного балансу міжнародні резерви станом на
початок березня майже не змінилися та становили 15.5 млрд. дол. США або 3.3 місяця
імпорту майбутнього періоду. З оновленими даними за результатами лютого 2017 року
можна ознайомитися у розділі Статистика зовнішнього сектору. Детальніше про
макроекономічні тенденції лютого читайте у "Макроекономічному та монетарному огляді"
(березень 2017 року), який буде опубліковано 31 березня 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НБУ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Уряд схвалив звіт про виконання
держбюджету за 2016 р.
29.03.2017

В середу, 29 березня цього року Міністр фінансів Олександр
Данилюк на засіданні Уряду відзвітував про виконання держбюджету2016. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
Публічний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» за доходами у сумі 616283,2 млн гривень, за видатками – 684883,7 млн гривень, за
обсягом повернення кредитів – 5455,0 млн гривень та за обсягом надання кредитів – 7116,6
млн гривень з дефіцитом у сумі 70262,1 млн гривень було одноголосно схвалено членами
Кабміну. Завдяки вжитим Урядом заходам зі стабілізації фінансово-економічної системи та
активізації співпраці з міжнародними фінансовими організаціями з другої половини 2015
року вдалося поступово відновити фінансову і макроекономічну стабільність, а у 2016 році
– забезпечити економічне зростання. Зокрема, темпи зростання реального ВВП у 2016 році
становили 2,3% проти прогнозу у 2%, врахованого при розрахунку бюджетних показників.
Як зазначив Міністр фінансів, основними підсумками виконання бюджету 2016 року є:
дефіцит менше 3% ВВП в умовах відсутності або зменшення деяких джерел доходів;
виділення коштів на оборону та безпеку в обсязі 5,1% ВВП; прискорення процесу
відновлення мінімальних соціальних стандартів; підтримка Пенсійного фонду в умовах
різкого скорочення ставки ЄСВ; підтримка населення в умовах підвищення тарифів на газ
та тепло; відновлення державних капітальних вкладень; підтримка банківської системи та
ФГВФО. Загалом завдяки проведенню гнучкої податково-бюджетної політики Уряду в 2016
році вдалося забезпечити своєчасне і оперативне реагування на нові виклики. Це
посприяло відновленню фінансової стабільності, забезпеченню необхідними фінансовими
ресурсами потреб оборони, соціального захисту, а також здійсненню важливих кроків у
рамках податкової реформи та бюджетної децентралізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В январе-феврале сводный бюджет выполнен
с профицитом 17,9 млрд грн

Уряд схвалив Концепцію державної політики у сфері
захисту прав споживачів до 2020 р.
30.03.2017

Министерство финансов констатирует, что в январе-феврале текущего
года сводный бюджет выполнен с профицитом 17,9 млрд гривен. Об этом
свидетельствуют данные Минфина.
Доходы за указанный период составили 142 314,5 млн грн, что в 1,5 раза превышает
аналогичный показатель предыдущего года. 52,4 млрд гривен было собрано в виде НДС,
что на 72% больше аналогичного периода 2016 г., налог на доходы физлиц собран на сумму
24,6 млрд грн, что на 37% больше января-февраля 2016 года. Расходы сводного бюджета за
первые два месяца составили 124 236,0 млн грн, что на 52% больше января-февраля 2016 г.
Профицит за указанный период составил 17 980,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Нынешняя приватизация завершится еще до
конца второго срока Петра Порошенко
28.03.2017

Фонд госимущества и МЭРТ представили новый закон о приватизации,
который позволит продавать государственные объекты быстро, массово и
прозрачно. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
“Предполагается, что новый закон о приватизации позволит завершить продажу
государственных активов в Украине до 2020 года”, - заявил глава ФГИ Игорь Билоус. Он
сообщил, что над новым законом фонд работал более полугода совместно с Министерством
экономического развития и торговли, Baker&amp; McKenzie и ЕБРР. “Предлагается
отменить ряд законов, регулирующих процесс приватизации, и заменить их одним - так
называемым кодексом приватизации, который бы устанавливал простые, понятные,
доступные инвесторам, в том числе западным, условия”, - отметил Билоус. Закон отменяет
разделение объектов на несколько групп, оставляя только две: объекты большой и малой
приватизации. Объекты большой приватизации, а таких около 60, будут продаваться
исключительно с советниками. “К ним будут серьезные требования, будет возложена
ответственность, но они будут продавать профессионально, в соответствии со сферой
деятельности предприятия. Фонд только технически сопровождать процесс станет
платформой”, - сказал Билоус. Объекты малой приватизации будут продаваться через
электронные площадки, в том числе через систему ProZoro.Продажи. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ІНІЦІАТИВИ

Мінекономрозвитку презентувало
Експортну стратегію України

31.03.2017

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 березня 2017 року ухвалив
розпорядження «Про схвалення Концепції державної політики у сфері
захисту прав споживачів до 2020 року».
Документом зазначається, що споживачі в Україні не почуваються захищеними
державою і законом у внаслідок декларативного характеру проголошених прав та
відсутності механізмів застосування цих прав у реальному житті. Законодавчі положення,
декларуючи права споживачів, належним чином не забезпечують їх реалізації та
відновлення. На державному рівні не створена система реалізації європейського принципу
«презумпції невинності» споживача, доступної та прозорої системи досудового розгляду
скарг, реагування на результати незалежних споживчих досліджень тощо. Крім того, в
Україні недооцінена роль громадського суспільства, зокрема об’єднань споживачів, в той
час як в європейській практиці успішно застосовуються заходи з державної підтримки
діяльності неурядових організацій. Такий підхід дозволяє більш ефективно
використовувати ресурси в питаннях інформування, консультування, споживчої освіти,
визначення загроз, моніторингу ринку, контролю за виконанням органами державної
влади своїх функцій, запобігання виникненню корупційних ризиків тощо. У Концепції
зазначається, що розв’язання означених проблем можливе шляхом застосування
комплексного підходу до вирішення питань захисту прав споживачів, що передбачає
розвиток та взаємодію всіх складових системи захисту прав та інтересів споживачів,
зокрема правового забезпечення, державного захисту прав споживачів, ринкового та
громадського захисту прав споживачів, на принципах: превентивності; прозорості;
пріоритету інтересів споживачів; непорушності конституційних прав споживачів; цілісності
системи захисту прав споживачів. Реалізація Концепції дасть можливість забезпечити:
адаптацію національного законодавства з питань захисту прав споживачів до
законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань, передбачених Угодою про
асоціацію; підвищення рівня превентивного захисту прав споживачів для недопущення
та/або зменшення кількості порушень прав споживачів; підвищення рівня просвіти та
поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів їх захисту; підвищення
рівня захисту прав споживачів від недобросовісної конкуренції та нечесної
підприємницької практики суб’єктів господарювання; наближення рівня вітчизняних
стандартів життя та споживання до визнаних ЄС; підвищення довіри громадян до
державної системи захисту прав споживачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

ФОНДОВИЙ РИНОК
 НКЦПФР

28.03.2017

У вівторок, 28 березня, відбулася презентація Експортної стратегії
України, яку розробило Міністерство економічного розвитку та торгівлі
України. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
У ній взяли участь Перший віце-прем’єр міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі Степан Кубів, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - Торговий
представник Наталія Микольська, представники бізнесу та експерти. Експортна стратегія
України визначає вектор розвитку та реалізації торговельного потенціалу, зростання
експорту і сприяє формуванню сильної та ефективної економіки. Першим етапом
Експертної стратегії України є Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі, розрахована
на наступні 5 років. Головне завдання – підвищити конкурентоспроможність українського
експорту шляхом усунення перешкод та визначення конкретних можливостей за
допомогою чітких кроків, описаних у Плані дій. Для реалізації Плану дій визначили 56
завдань, задіяли близько 40 державних і недержавних інституцій та окреслили три основні
цілі стратегії: 1) створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для
диверсифікації екпорту; 2) розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі, здатних
підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МПС; 3) зміцнення навичок і
компетенцій підприємств, зокрема МПС, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.
Кубів зазначив: “Експортна стратегія - це свого роду суспільний контракт між бізнесом і
владою, який формулює взаємні очікування, окреслює сфери відповідальності та визначає
спільні цілі та задачі у сфері експорту. Це потужний інструмент для посилення позиції
українських експортерів на світових ринках”….
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
Кабмін схвалив реформу Державної
фіскальної служби

НКЦПФР: Бюлетень щодо стану ринку
цінних паперів, лютий 2017
27.03.2017

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)
повідомляє про основні показники роботи фондового ринку України у
лютому 2017 року:
Загальний обсяг торгів на організованому ринку склав 21,6 млрд грн. Порівняно з
лютим 2016 року, обсяг торгів зменшився на близько 8 млрд грн за рахунок зменшення
обсягу торгів з ОВДП. Біржові контракти укладались на 5 з 8 фондових бірж. Понад 90%
обсягу торгів сконцентровано на ФБ «Перспектива» та ФБ «ПФТС». В той же час найбільша
кількість біржових контрактів укладена на «Українська біржа» (близько 90% всіх біржових
контрактів). Обсяг торгів на неорганізованому ринку продемонстрував 6-місячний мінімум,
разом з тим структура торгів значно відрізнялась від біржових. Обсяги торгів з цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами на позабіржовому ринку були менш
волатильними у порівнянні з організованим. Зручний процес трейдингу на біржах і
поступове формування ліквідності по ОВДП на організованому ринку, стали основними
факторами зменшення операцій на позабіржовому ринку. До ТОП-7 найбільших угод на
неорганізованому ринку (крім угод з ОВДП та ощадними сертифікатами НБУ) увійшли
угоди, пов'язанні в основному з емітентами, активи яких є «токсичні», і корпоративні угоди
групи пов'язаних емітентів, серед них ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та ПРАТ «ХТЗ».
Більше інформації >>>
За матеріалами прес-служби НКЦПФР
 ДЕПОЗИТАРІЙ. ФОНДОВІ БІРЖІ. БРОКЕРИ. КУА

29.03.2017

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 29 березня, затвердив
концепцію реформування Державної фіскальної служби, а також нормативні
акти щодо першого кроку реалізації концепції.
Реформа передбачає оптимізацію структури ДФС, впровадження інформаційних
технологій, антикорупційні заходи, розвиток персоналу та оплату праці. "У нас є бачення
щодо першочергових кроків у реформі ДФС, які мають запроваджуватися найближчим
часом. Перший - це реорганізація фіскальної служби в два етапи і другий - це зміна
внутрішньої організаційної структури центрального апарату і територіальних органів", сказав міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду. За його словами, зміна
структури митниці, яка відбудеться з 1 травня, полягає у ліквідації юридичної особи на
обласному рівні з метою централізації функцій. "Тобто з наявних 27 митниць залишається
одна централізована", - підкреслив Данилюк. Крім цього, продовжив він, на рівні області
будуть створені представництва центральної митниці з метою полегшення проведення
адміністративних процедур і здійснення нагляду. Відповідно на регіональному рівні
залишаються митні пости, які безпосередньо підпорядковуються центральному офісу.
Щодо реорганізації податкового блоку ДФС, глава Мінфіну повторив, що вона
відбуватиметься в два етапи, для того, щоб мінімізувати потенційні ризики від
організаційних змін. За його словами, на першому етапі регіональні державні податкові
інспекції (ДПІ) будуть ліквідовані як юрособи і перетворюються в центри з обслуговування
платників податків, які надають виключно сервісні послуги. "В результаті залишаться 25
юросіб в податковому напрямку замість нинішніх 186", - сказав він. Крім цього, будуть
ліквідовані 500 структурних підрозділів на рівні регіонів, понад 300 підрозділів по аудиту і
роботі з боргом будуть ліквідовані на регіональному рівні та передані на обласний рівень.
На другому етапі, який буде реалізовуватися з 1 січня 2018 року, будуть ліквідовані
юридичні особи на обласному рівні і створено міжрегіональне головне управління ДФС. На
регіональному рівні залишається її відокремлені підрозділи. За його даними, концепція
побудована на спільному баченні міністерства і фіскальної служби, а також на базі
рекомендацій технічної місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), митно-прикордонної
служби США, міністерства фінансів США, зведених митних стандартів Євросоюзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Украинская биржа закончила прошлый год
с убытком 2,2 млн грн.
27.03.2017

Украинская биржа в прошлом году получила 2,2 млн грн убытка по
сравнению с 527 тыс. грн прибыли годом ранее. Об этом говорится в
повестке дня собрания акционеров, которое запланировано на 20 апреля.
Активы биржи за отчетный период сократились с 42,75 млн грн до 38,7 млн грн,
основные средства - с 2,15 млн грн до 1,6 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
биржи на отчетную дату составила 1,26 млн грн, нераспределенная прибыль - 3,5 млн грн,
собственный капитал - 28,9 млн грн, уставный капитал - 25 млн грн. На собрании
акционеров планируется утверждение результатов деятельности биржи за 2016 год, а
также планируется утвердить основные направления деятельности биржи.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

КОМПАНІЇ & РИНКИ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

В Парламенті відбулось ряд заходів щодо проблем
паливно-енергетичного комплексу

Підприємства Держгеокадастру отримали 4,3 млн грн чистого прибутку –
підсумки роботи за 2016 рік
31.03.2017

Державна служба України з питань геодезії, картографії та
кадастру підбила підсумки діяльності державних підприємств, що
належать до сфери її управління, за минулий рік.
Із 44 підприємств, що здійснювали господарську діяльність, прибутковими були 30
ДП або майже 70%. Чистий дохід загалом склав 278,5 млн грн, чистий прибуток – 4,259 млн
грн. Більшу частку цього результату забезпечили науково-дослідні інститути землеустрою,
які загалом отримали 3 146,3 тис. прибутку. Топографо-геодезичні підприємства
Держгеокадастру сумарно генерували 813 тис. прибутку, ДП “Центр Державного
земельного кадастру” – 27 тис. грн. Для порівняння, за підсумками 2015 року результат
господарювання склав 6,479 млн гривень чистого збитку. Як відзначив перший заступник
Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, досягненню позитивних
результатів діяльності в минулому році сприяло зростання обсягів робіт за рахунок
підвищення конкурентоспроможності підприємств та оптимізація адміністративних
витрат. “Крім того, постійно проводилася робота із підвищення кваліфікаційного рівня
працівників, а також пошук нових ринків збуту. Сукупність цих факторів забезпечила
прибутковість більшості державних підприємств у сфері управління Держгеокадастру”, –
сказав він, додавши, що в поточному році, згідно із затвердженими фінансовими планами,
держпідприємства орієнтуються на підвищення ефективності діяльності та подальше
покращення фінансових результатів.
Читати повністю >>>

Читайте також: Держгеокадастр підбив
підсумки роботи галузі за рік >>>
За матеріалами прес-служби Держгеокадастру України
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

У Раді зареєстровано оновлений законопроект
про прозорість у видобувних галузях
30.03.2017

Заступник голови Комітету з питань ПЕК, член міжнародного
Правління ІПВГ Ольга Бєлькова у співавторстві з іншими народними
депутатами зареєструвала проект ЗУ «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях».
Основні ідеї законопроекту: зробити Ініціативу прозорості видобувних галузей
інституційно закріпленою у законодавстві та такою, яка розповсюджується на всі компанії
та відповідальні державні інституції; зробити публічними дані, які могли б підвищити
відкритість видобувних галузей і зробити їх менш корумпованими – бенефіціари, основні
умови контрактів, всі платежі на користь держави чи на користь місцевих громад; описати
процес підготовки та публікації Звіту ІПВГ, а також ролі та відповідальність всіх учасників.
Читати повністю >>>

Проект Закону про забезпечення прозорості
у видобувних галузях >>>

За матеріалами прес-центру ІПВГ в Україні

01.04.2017

У Верховній Раді України пройшло ряд круглих столів щодо проблем
паливно-енергетичного комплексу України, а саме: з питань вугільної галузі
України, законодавче регулювання ринку електроенергії та рину газу.
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки 28 березня відбувся круглий стіл щодо актуальних питань вугільної галузі України.
На круглому столі розглядалися питання реформування, фінансування вугільної галузі,
скорочення збитковості шахт та безпеки праці. Секретар Комітету Вікторія Войціцька
підкреслила, що наразі всім учасникам ринку вкрай важливо зрозуміти основні напрями
оздоровлення вугільної галузі. Про збитковість шахт розповів Ігор Насалик, міністр
енергетики та вугільної галузі України. При цьому міністр підкреслив, що незважаючи на
складну ситуацію, минулий рік виявився кращим за 2015 рік…. Читати повністю >>>
У вівторок, 28 березня, відбувся круглий стіл на тему: “Законодавче регулювання
роздрібного ринку продажу електроенергії на електроавтозаправках”. У заході взяли участь
народні депутати, представники Міністерства інфраструктури, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, громадських
організацій та бізнесу. У ході круглого столу була обговорена ситуація на ринку продажу
електромобілів та проблеми розвитку супровідної інфраструктури, зокрема, необхідність
законодавчого врегулювання можливості роздрібного продажу електроенергії для
заправки електромобілів. Міністерство інфраструктури та представники громадськості і
бізнесу в цілому підтримали законопроект, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг висловила ряд застережень.
Висловлені пропозиції врахують під час підготовки законопроекту. Читати повністю >>>
В середу, 29 березня, у Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл на тему: «Власний газ для незалежності:
як досягнути цілі». Захід відбувся за підтримки та сприяння Уряду Великобританії. Перший
заступник голови Комітету Олександр Домбровський зазначив, що збільшення власного
видобутку природного газу є стратегічним завданням для забезпечення енергетичної
незалежності України: «Ми повинні максимально сконцентруватися на реалізації Концепції
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року. Необхідно зменшити залежність
України від імпорту газу. Наше мета до 2020 року – досягти 27 млрд куб. м видобутку
українського газу. Потрібно мотивувати газовидобувників та створити прості, прозорі та
зрозумілі правила гри на цьому ринку». Перший секретар Посольства Великобританії в
Україні Кріна Лавері звернула увагу на те, що в Україні складно отримати ліцензію на
видобуток. Важливо подолати корупційну складову та запровадити прозорість звітування у
видобувних галузях. Україні потрібно оптимізувати податковий режим у газовидобувному
секторі а також прийняти найближчим часом Енергетичну Стратегію. Віце-прем’єр-міністр
Володимир Кістіон також підкреслив, що тема власного газовидобутку наразі є
архіважливою: «Питання підвищення обсягів видобутку українського газу – це не тільки
можливість заощадити на імпортному «блакитному» паливі, а й важлива складова
виконання завдань з енергетичної безпеки нашої держави». Заступник голови Комітету з
питань ПЕК Ольга Бєлькова повідомила, що 23 березня був зареєстрований проект Закону
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№6229). …. Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

В Україні відбувся перший в цьому році аукціон з продажу
спецдозволів на користування надрами

Держенергоефективності залучає досвід фінських компанійлідерів з виробництва рідкого біопалива

30.03.2017

В четвер, 30 березня, Державна служба геології та надр України
провела перший в 2017 році аукціон з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами, який відбувся за новими правилами.

На торги було виставлено три ділянки надр з підземними водами для геологічного
вивчення у тому числі з подальшою дослідно-промисловою розробкою. А саме ділянка
«Брюховичі-свердловина №4», Водозабір ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал» (свердловина
№2) та Водозабір у с.Камьянече (свердловина б/н). «Загальна сума, яку впродовж 30 днів
мають сплатити переможці аукціону до бюджету, складає 308 тис.грн. Це вартість
спецдозволів – 164.5 тис, та геологічної інформації – 143.507 тис грн. Після отримання
коштів, переможці отримають дозвільні документи на користування надрами», –
прокоментував результати аукціону голова аукціонного комітету Дмитро Абрамович.
Переможцями аукціону стали АПП «Львівське», ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал» та ФОП
С.С.Славич. Нагадаємо, що це був другий аукціон з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами, який відбувся за новими правилами. Замість 15 днів на підготовку
відповідних документів, надрокористувачі мали 75 днів на підготовку документів та
корекцію ймовірних помилок. Ці зміни були ініційовані Держгеонадрами у минулому році.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеонадра України
 РИНОК ПОВІТРЯНИХ РЕСУРСІВ

Энергетика и промышленность увеличили
выбросы в атмосферу
30.03.2017

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в Украине за 2016 год выросли на 7,7%, до
3,079 млн тонн, по данным Государственной службы статистики Украины.
От стационарных источников загрязнения в атмосферный воздух поступило 150,5
млн тонн двуокиси углерода – основного парникового газа, который влияет на изменение
климата. Это на 8,4% больше по сравнению с 2015 г. Среди вредных выбросов в атмосферу
наибольший объем приходится на диоксид серы – 1,076 млн тонн, оксид углерода – 803
тыс. тонн и метан – 466,3 тыс. тонн. По сравнению с 2015 г. выбросы диоксида серы и
оксида углерода выросли на 29,6% и 5,1% соответственно, тогда как выбросы метана
сократились на 9,3%. Лидером загрязнения стала энергетика – на нее приходится 1,415 млн
тонн – почти 46% от общего объема выбросов. На втором месте – перерабатывающая
промышленность – 977,4 тыс. тонн, или 31,8% от общего объема, на третьем –
горнодобывающая промышленность – 464,2 тыс. тонн, или 15,1%. Больше всего выбросов
зафиксировано в Донецкой обл. – 981,4 тыс. т., Днепропетровской – 833 тыс. т., меньше
всего – в Черновицкой – 3 тыс. т., Волынской – 4,7 тыс. т. и Закарпатской обл. – 4,9 тыс. тонн.
Напомним, в 2015 г. Украина сократила выбросы загрязняющих веществ на 14,7%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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В Україні, залежній від імпорту не лише газу, а й нафтових продуктів,
необхідно розвивати виробництво рідкого біопалива. Про це повідомляє
Держагентство з енергоефективності та енергозбереження України.
Для цього в країні є значний ресурсний потенціал. Щоб реалізувати його за кращими
світовими практиками, Україна переймає досвід Фінляндії. Про це повідомив Голова
Держенергоефективності Сергій Савчук представникам фінської компанії-виробника
рідкого біопалива «NESTE» у ході офіційного візиту до Фінляндії. Під час зустрічі
представники компанії «NESTE» презентували свою діяльність, зазначивши, що займають
лідируючу позицію на світовому ринку рідкого біопалива. Щорічний обсяг виробленого
альтернативного палива складає понад 2 млн тонн. У планах – збільшити ці показники до
2,6 млн тонн у рік. Виробничі потужності розташовані у трьох містах: Порво (Фінляндія),
Ротердам (Нідерланди) та Сінгапур. Важливо, що на заводах використовуються
різноманітні ресурси: відходи як харчової промисловості, так і сільського господарства. З
особливостями виробництва рідкого біопалива українська делегація мала змогу
ознайомитися особисто, відвідавши завод з виробництва біодизелю у м. Порво. Під час
візиту Голова Агентства розповів фінській стороні і про колосальні можливості
встановлення подібних потужностей з виробництва рідкого біопалива в Україні. Також він
зауважив, що на законодавчому рівні планується встановити вимоги щодо обов'язкового
вмісту біокомпонентів у загальному обсязі реалізованого моторного палива. Відповідний
законопроект вже розроблено Держенергоефективності. Сергій Савчук також нагадав про
прийнятий в Україні Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020
року, відповідно до якого у 2020 році потреба у рідкому біопаливі складе близько 430 тис.
тонн. Відзначимо, 29 березня, очолюючи офіційну делегацію України до м. Хельсінкі
(Фінляндія), Голова Держенергоефективності Сергій Савчук взяв участь у Північнобалтійській біоенергетичній конференції. Ключовими темами заходу стали політика
заміщення традиційних енергоресурсів альтернативними видами палива та розвиток
ринків біомаси, високоефективної когенерації, біопалива. «У країнах Балтійського регіону
активно розвивається біоенергетика. Фінляндія – одна з провідних країн у цьому питанні.
Вже у 2015 році частка «зеленої» енергії в кінцевому енергоспоживанні Фінляндії склала
39,3%, з яких близько 80% отримано з біомаси, - прокоментував Голова Агентства. – Для
України, яка має значний потенціал використання відходів сільського та лісового
господарства, досвід Фінляндії щодо виробництва енергії з альтернативних видів палива
надзвичайно
корисний».
Як
пояснив
Сергій Савчук,
загальний
потенціал
сільськогосподарських відходів в Україні складає 93,5 млн т, з яких, зокрема, солома
зернових - 42%, відходи кукурудзи - 34%, відходи соняшника - 17%. Використовуючи на
енергетичні потреби лише 37% відходів с/г культур, потенційно можна замістити понад 9
млрд м3 газу в рік. Додатковим джерелом біомаси є вирощування енергетичних культур на
малородючих землях, яких в Україні близько 4 млн га. «При вирощуванні на 1 млн га
енергетичних культур можна замістити до 5,5 млрд м3 газу в рік», - наголосив Сергій
Савчук. Голова Агентства також розповів, що Україна та Фінляндія вже розпочала
співпрацю у сфері відновлюваної енергетики. В рамках підписаного у січні 2017 року
Меморандуму про взаєморозуміння між Держенергоефективності та Міністерством
закордонних справ Фінляндії заплановано обмін досвідом та знаннями щодо державної
політики та механізмів стимулювання розвитку «зеленої» енергетики, сприяння реалізації
спільних проектів, участь у різних публічних заходах.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ДТЭК Энерго договорилась о реструктуризации
банковского долга

Бизнес Януковича перешел к
«смотрящему от БПП»
30.03.2017

Компания "ДТЭК Энерго" договорилась о реструктуризации долга с
подавляющим большинством кредиторов. Об этом говорится в
сообщении DTEK Energy B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи.
Согласно достигнутым договоренностям условия по ранее открытым кредитным
линиям унифицированы, с пролонгацией срока погашения до 30 июня 2023 г. Погашение
задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными
фиксированными платежами: 60 млн долл. в 2017 году, 40 млн долл. в 2018 году, по 80 млн
долл. в 2019-2022 гг. и оставшийся непогашенный долг и начисленные, но невыплаченные
в денежной форме проценты – в 2023-м. Процентная ставка по кредиту – плавающая с
привязкой Libor/Euribor + 5% годовых. Проценты выплачиваются в денежной форме
следующим образом: в 2017 и 2018 годах – 51% от суммы начисленных обязательств по
процентам, 60% – в 2019 г., 70% – в 2020 году, 79% – в 2021 г., 88% – в 2022 г., и 100% – в
2023 г. Часть процентов, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и
добавляться к основной сумме займа на ежемесячной основе. "Прежде всего мы хотели бы
поблагодарить наших кредиторов за понимание и поддержку в процессе реструктуризации
долга. Основные принципы реструктуризации позволяют нам найти справедливый баланс
между всеми заинтересованными сторонами ДТЭК: клиентами, сотрудниками и
кредиторами", – прокомментировал договоренности гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.
ДТЭК отмечает, что необходимость реструктуризации задолженности возникла из-за
геополитических и макроэкономических обстоятельств, которые были полностью вне
контроля компании или ее деятельности. Как сообщалось, 19 декабря 2016 года состоялось
собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов – 88,96% –
утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации. Согласно
утвержденным условиям ценные бумаги, выпущенные в 2013 г. на сумму 750 млн долл.в со
ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 г. на сумму 160 млн долл. со
ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком
обращения до 31 декабря 2024 года. Предложенная ставка купона – 10,75% годовых. При
этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке
5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5%
годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 г. – 10,75% годовых. Оставшаяся часть
купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к
основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе. 19 января 2017 Ирландская
фондовая биржа включила в листинг новые еврооблигации ДТЭК на 1275,114 млн долл. со
ставкой 10,75% и сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Сумма 1275,114 млн долл.
включает перевыпуск еврооблигаций-2018 на 750 млн долл. и 160 млн долл., конвертацию
части банковского долга компании в размере 300 млн долл. в облигации, а также
капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам. ДТЭК управляет
энергетическими активами System Capital Management.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Міненерго хоче в 8 разів скоротити
збитковість шахт
27.03.2017

За рахунок чого Мнінерговугілля хоче скоротити в вісім разів
збитковість шахт, що буде з шахтарями, звільненими у зв’язку з ліквідацією
або консервацією шахт? Про це пише ua-energy.org
«22 березня Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки рекомендував Верховній Раді України прийняти проект Закону «Про
ринок електричної енергії України» в другому читанні в цілому. Це важливий крок вперед,
однак ми маємо пам’ятати, що ринок електроенергії ніколи не запрацює без нормального
функціонування вугільного ринку», зауважив Олександр Домбровський, в. о. голови
Комітету з питань ПЕК. Народний депутат України та секретар Комітету з питань ПЕК
Вікторія Войціцька, підкреслила, що наразі всім учасникам ринку вкрай важливо зрозуміти
основні напрямки оздоровлення вугільної галузі: «Особливо ті шляхи, які стосуються
приватизації шахт. Адже наразі шахти є дуже збитковими. І передусім тому, що комусь дуже
вигідно заробляти на тендерах. Ми, як представники Верховної ради, в рамках Комітету
прийняли закон про ринок газу. На фінальній стадії наразі перебуває законопроект про
ринок електроенергії. Ми щиро віримо, що він незабаром буде проголосований. Так само
сподіваємось, що скоро з’явиться законопроект про ринок вугілля, який дозволить
покращити ситуацію у вугільній галузі». Про збитковість шахт розповів Ігор Насалик,
міністр енергетики та вугільної галузі України: «Яка в нас больова точка наразі?
Збитковість. Наразі збитковість всіх шахт сягає 3,2 млрд грн. Всі без виключення шахти є
збитковими. Заборгованість за зарплатою становить 700 млн грн, заборгованість за
технічне обладнання – 900 млн, по державних платежах – 15,8 млрд грн.». При цьому
міністр підкреслив, що незважаючи на складну ситуацію, минулий рік виявився кращим за
2015 рік: «По результатах 2016 року збитковість шахт вдалося зменшити майже на 900 млн
грн. Це при тому, що жодної копійки не було виділено на модернізацію вугільних
підприємств. Зважаючи на нинішні результати, на кінець 2017 року ми хочемо вийти зі
збитками 400 млн грн., що майже в 8 разів менше в порівнянні з 2016 роком». Серед кроків,
які для цього необхідні, міністр відзначив наступні: зменшення кількості держшахт з 33 до
26; збільшення видобутку; економія 1,5 млрд грн. за рахунок централізації процедур
закупівель, оптимізації структури допоміжних підрозділів тощо. Водночас, голова
Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зауважив, що іноді те, що
декларується владою, не відповідає потребам як самої галузі, так і її працівників:
«Наприклад, у той час, коли відбувається блокування поставок вугілля зі Сходу,
оголошується банкрутом «Волиньвугілля», блокуються рахунки «Львіввугілля», а це 7
шахт. І тільки коли шахтарі вийшли на пікети, рахунки тимчасово було розблоковано.
Однак, їх знову планують заблокувати! Фінансовий стан держшахт є просто критичним»,
підсумував пан Волинець. Він також зазначив, що влада не дає чіткою відповіді на те, що ж
буде з шахтарями, які будуть звільнені у зв’язку з ліквідацією або консервацією шахт: «Ми
хочемо знати, що буде з шахтарями, яким буде соціальний захист. Поки жодної чіткої
відповіді ми від міністра не отримали. Водночас, Ігор Насалик, коментуючи питання
соціального захисту працівників, заявив: «Я взагалі зараз не розглядаю, що люди мають
бути звільнені. По-перше, ми хочемо збільшити видобуток вугілля, а для цього потрібні
працівники. По-друге, мають освоюватися нові лави. Тому через соціальну складову питань
взагалі наразі не має виникати», підсумував Ігор Насалик.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
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Издание «ОЛИГАРХ» зафиксировало официальное подтверждение
перехода обогатительных фабрик сына экс-президента к Виталию
Кропачеву. Об этом пишет Владислав БОРОВИКОВ на портале oligarh.org.ua
ЦОФ «Украина» - одна из 5 фабрик по обогащению добываемого государственными
шахтами угля, которая управлялась группой «ДРФЦ» из орбиты Александра Януковича старшего сына экс-президента. В этот список также входили фабрики «Узловская»,
«Красная звезда», «Комсомольская» и «Россия». Общая мощность обогатительных фабрик –
14 млн. тонн угля в год. Три фабрики - «Комсомольская», «Украина» и «Россия» расположены на подконтрольной Украине территории и продолжают работать с
украинскими государственными шахтами. 24 марта ЦОФ «Украина» сообщила о смене
владельца небольшого пакета в размере 21,6% акций, который был оформлен не на ООО
«ДРФЦ», как в других фабриках, а на один из фондов группы «Альтера Финанс» (пакет
«висел» на нем со времен приватизации блокпакетов обогатительных фабрик в 2012 году).
Новым акционером фабрики стало ООО «Укрдонинвест»,недавно сменившее прописку и
переехавшее из Мариуполя в Киев. Его единоличный учредитель - бывший депутат
Донецкого областного совета Виталий Кропачев. Контрольный пакет акций «Украины» попрежнему оформлен на ООО «ДРФЦ», которым, в свою очередь, владеет оффшор их
Британских Виргинских островов Sarone Holdings Limited. Но собственники этой компании,
сменившей прописки с Донецка на Мирноград (бывший Димитров), скорее всего, также
изменились. О назначении Виталия Кропачева неофициальным «смотрящим» за
государственным угольным сектором Украины «Экономическая Правда» сообщала в конце
прошлого года. Его покровителем был назван Игорь Кононенко - армейский товарищ и
ключевой партнер президента Петра Порошенко, который сейчас является первым
заместителем главы фракции БПП в Верховной Раде. На тот момент Кропачев только
планировал включить обогатительные фабрики Александра Януковича в свою орбиту. О
влиянии Кропачева говорит один факт: недалеко от Министерства энергетики и угольной
промышленности, на улице Богдана Хмельницкого, 26 находится здание, которое
принадлежит дочери Виталия Кропачева. «Именно о нем нам рассказывали в независимых
профсоюзах горняков едва на каждой шахте «Селидовуголь»...Министр энергетики Игорь
Насалик признал, что прислушивается к советам Кропачева. Активисты и медиа называют
последнего новым «смотрящим» по угольной отраслью от президентского окружения», говорится в расследовании «Громадського», посвященном угольным закупкам. О том, что
Кропачев стал управлять упомянутыми фабриками «Комсомольская», «Украина» и
«Россия», может свидетельствовать их «клиентоориентированность». С недавних пор они
буквально завалены заказами на обогащение угля от государственных угольных
объединений, входящих в сферу управления Министерства энергетики. Например, ГП
«Красноармейскуголь» 3 февраля заключило соглашение с ПАО «Центральная
обогатительная фабрика «Комсомольская» об услугах по обогащению угля на 66,7 млн грн.
В течение года со дня подписания договора фабрика переработает 695 тыс т угля по 96 грн.
за тонну. По данным «Наших грошей», это дороже всех тендерных цен 2016 года на
предприятиях Донбасса. На этом Кропачев не собирается останавливаться. По данным СМИ,
сейчас он он сосредоточен на выкупе ПАО «Львовская угольная компания» которое владеет
единственной углеобогатительной фабрикой Западной Украины - «Червоноградской»
(фабрика, как сообщал «ОЛИГАРХ», входит в орбиту луганской «угольной королевы»
Натальи Королевской). Кроме того, Кропачев не так давно, по данным «ОЛИГАРХА», начал
переговоры о выкупе обогатительных фабрик, находящихся на подконтрольной
украинским властям территории, у экс-нардепа от Партии регионов Андрея Орлова. Благо,
еще в в ноябре прошлого года прокуратурой Донецкой области было открыто уголовное
производство (№42016050000001179), по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата
имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»). В рамках
которого следователи начали очень активно изучать схемы компаний Орлова, включая
«Энергоимпекс», «по обогащению добытого угля и выводу государственных средств в
теневой сектор экономики».
Читать полностью >>>
© Владислав БОРОВИКОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.org.ua

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Westinghouse активизирует сотрудничество с Украиной
30.03.2017

Шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse
Sweden намерен не только продолжить, но и расширить контракт с
Украиной на поставку ядерного топлива и оказания услуг.
"Как было заявлено 29 марта, Westinghouse LLC и некоторые дочерние компании и
филиалы подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о
банкротстве. Эти ходатайства не касаются любых операций Westinghouse в регионе
Европы, Ближнего Востока, Африки и региона Азии. Они никоим образом не повлияют на
поставку топлива и услуг в Украину сейчас или в будущем", - подчеркнули в американской
компании. В заявлении отмечается, что стратегическое партнерство Westinghouse и
Украина останется прочным и "будет только расти в будущем". В компании подтвердили,
что ее предприятие в Швеции Westinghouse Sweden не подпадает под удар банкротства, в
2017 г. "будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов
ВВЭР-1000 согласно контракту". "Сотрудничество с Украиной является наивысшим
приоритетом для Westinghouse", - подчеркнули в компании. Напомним, ранее сообщалось,
что компания Westinghouse Electric, а также ряд ее дочерних и зависимых обществ подали
заявление о добровольном банкротстве. Westinghouse собирается провести стратегическую
реструктуризацию вследствие определенных финансовых и строительных вызовов в
рамках строительства электростанций AP1000 в США.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

ТЕЦ

В Запорожье на модернизацию Днепрогэс
потратят 60 млн евро

Аукцион по продаже Херсонской ТЭЦ
в очередной раз не состоялся
24.03.2017

Как говорится в сообщении Фонда государственного имущества в
газете "Ведомости приватизации", 16 марта 2017 года ФГИ повторно
выставил на приватизацию Херсонскую ТЭЦ.
Стартовая цена в 155 млн грн. государственного пакета акций ТЭЦ была установлена
Кабинетом министров. Одним из инвестиционных обязательств покупателя актива,
согласно
решению
Кабмина,
является
установка
твердотопливного
котла
производительностью от 160 до 300 тонн/час по технологии сжигания в циркулирующем
кипящем слое, который способен, в том числе, сжигать твердые бытовые отходы.
Предыдущий аукцион по продаже Херсонской ТЭЦ 22 декабря 2016 года не состоялся из-за
отсутствия заявок на участие. Херсонская ТЭЦ являет пятым крупнейшим должником за газ
(для производства электроэнергии) "Нафтогаза" среди всех ТЭЦ страны, и ее долг по
состоянию на 13 декабря 2016 составляет 222,631 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ua-energy.org
Киевэнерго в 2016 г. получило чистую
прибыль 2.6 млн грн.
27.03.2017

Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго" в 2016 г., по
предварительным данным, получила чистую прибыль 2,578 млн грн
против 1 млрд 695,021 млн грн чистого убытка в 2015-м.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 24 апреля общего
собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году увеличились на 35% по
сравнению с 2015 г. – до 16 млрд 4,897 млн грн, тогда как основные средства уменьшились
на 1,6% – до 6 млрд 529,493 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность компании
возросла в 1,9 раза – до 7 млрд 209,036 млн грн, текущие обязательства – в 1,7 раза, до 9
млрд 821,336 млн грн, долгосрочные обязательства – на 25,8%, до 523,879 млн грн.
Количество сотрудников "Киевэнерго" за 2016 год сократилось с 11,619 тыс. чел до 10,746
тыс. чел. Компания эксплуатирует практически все энергообъекты, расположенные в
столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4%
акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
ПАТ «Центренерго» у 2,5 рази переплатить
за котельні труби
27.03.2017

ПАТ «Центренерго» 15 березня за результатами тендеру замовило
ТОВ «Укрстальпостач» сталевих труб на 5,01 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
До серпня поставлять 26 т безшовних гарячедеформованих котельних труб за ТУ 143-460:2009 для Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС (повний перелік із цінами – у
таблиці нижче). Із загального обсягу 20 т припадає на найдорожчу трубу Х32-6 із
жаростійкої низьколегованої сталі 12Х1МФ для Вуглегірської ТЕС по 192 тис грн./т. Рік
тому енергетики купляли її на 11% дешевше – по 171 тис грн./т. Труба Х 42?4?6000-8000 зі
сталі 12X1МФ для Трипільської ТЕС коштує 190 тис грн./т. Торік її придбали на 19%
дешевше – по 155 тис грн./т. Натомість їхня ринкова ціна в січні цього року становила 72
тис грн./т., що у 2,5 рази дешевше від нинішнього тендеру. Крім того, труби зі сталі 20
замовили по 102-110 тис грн./т. Днями ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»
купило подібну трубу 32?4-7000 зі сталі 20 за цими ж ТУ 14-3-460:2009 на третину дешевше
– по 63 тис грн./т. ТОВ «Інтербізнессервіс» і ТОВ «ЕМ Груп Україна» не допустили до
аукціону через відсутність адрес і контактних даних контрагентів у довідках про досвід.
Крім того, «ЕМ Груп Україна» не подала довідку про відсутність податкової заборгованості
та не завірила підписом уповноваженої особи і печаткою (за наявності) копію перекладу
одного з документів. Дніпровський «Укрстальпостач» належить нікопольцю Віталію
Хараїму. У червні 2016 року фірма отримала єдині два підряди КП «Міськтепловоденергія»
(Кам’янець-Подільський) щодо поставки труб на 300 тис грн. Єдиним конкурентом стало
дніпровське ТОВ «Українська трубопромислова компанія» («УПТК») нікопольця Олександра
Брика з ціною 1,79 млн грн., що більше ніж удвічі дешевше. Заявку відхилили, бо компанія
не завантажила у строк остаточну пропозицію за результатами аукціону.
Читати повністю >>>

Читайте також: За рік броня вуглерозмольних
млинів для «Центренерго» подорожчала >>>

За матеріалами nashigroshi.org
Суд начал банкротство Криворожской ТЭЦ
по иску “Нафтогаза”
31.03.2017

Хозяйственный суд Днепропетровской обл. открыл дело о
банкротстве ПАО “Криворожская теплоцентраль” по иску НАК “Нафтогаз
Украины”. Об этом говорится в определении суда об открытии дела о
банкротстве от 23 марта.
Иск о начале банкротства теплоцентрали был подан ДК “Газ Украины” (дочерняя
компания “Нафтогаза”) 12 января. Заявленный по этому делу кредиторские требования ДК
“Газ Украины” к ПАО “Криворожская теплоцентраль” составляют 27,71 млн грн. Во время
рассмотрения судом иска о начала банкротства теплоцентрали “Криворожская
теплоцентраль” сменила организационную структуру с государственного предприятия на
публичное акционерное общество. Основным вид деятельности ПАО “Криворожская
теплоцентраль” , которое принадлежит государству в лице Фонда госимущества, является
производство, транспортировка и поставка тепловой энергии населению, бюджетным
организациям и другим потребителям Кривого Рога. На балансе ПАО “Криворожская
теплоцентраль” находятся 6 районных котельных общей установленной мощностью 1 406
Гкал/час, основным топливом для которых является природный газ. Для трех из шести
котельных проектом предусмотрено в качестве резервного топлива − мазут, но при полном
отсутствии природного газа его использование невозможно. Как сообщалось, в марте НАК
“Нафтогаз
Украины”
инициировал
дело
о
банкротстве
ПАО
“Херсонская
теплоэлектроцентраль”, условия приватизации которой в 2016 году утверждены
Кабинетом министров и которая уже 2 раза безуспешно выставлялась на аукцион.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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28.03.2017

В Запорожье планируют модернизировать Днепрогэс и потратить
на это 60 миллионов евро. Об этом пишет "Забор", со ссылкой на прессслужбу компании ANDRITZ HYDRO.
Работы будет проводить австрийская компания ANDRITZ HYDRO. Она получила
контракт от государственной коммунальной компании "Укргидроэнерго" на
модернизацию гидроэлектростанции Днепрогэс. За эти средства компания проведет
реконструкцию Днерпогэса-1. Проект является частью программы реконструкции,
финансируемой Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Работы будут
продолжаться 5 лет - до конца 2021 года. Контракт между Andritz Hydro и "Укргидроэнерго"
был заключен 23 декабря 2016 года и предусматривает полную реконструкцию "под ключ"
3 агрегатов Днепровской ГЭС-1, введенных в эксплуатацию еще в 1932 году и снова
запущенных в 1946 году. Компания выиграла тендер на сумму 53 590 315,00 евро и 151 451
165,00 грн с НДС. В план работ входит полная реабилитация трех турбин и генераторов
Francis мощностью 75 МВт, включая демонтаж, поставку нового оборудования, установку и
тестирование. За исключением встроенных деталей все основные компоненты будут
заменены новым оборудованием. Модернизация позволит увеличить мощность турбин с
64 до 75 МВт и существенно повысить надежность и безопасность.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Гидростанции планируют увеличить выработку электроэнергии на фоне роста притока воды
29.03.2017

ГП "Укргидроэнерго" в связи с ростом водности рек планирует
увеличить производство электроэнергии в 2017 г. по сравнению с 2016
годом на 26% - до 11 миллиардов кВт-ч.
"Мы планируем выработок электроэнергии исходя из средней водности. Этот
выработок по компании, с учетом ввода дополнительных мощностей на Днестровской
ГАЭС, составит в этом году около 11 миллиардов кВт-ч… В 2016 году выработок достигал
около 8 миллиардов кВт-ч", - сообщил начальник производственно-технического отдела
"Укргидроэнерго" Александр Чайка после заседания Межведомственной комиссии по
согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ, которая
проходила в Государственном агентстве водных ресурсов Украины. Также увеличение
притока воды весной 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
подтвердила начальник отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометеоцентра"
Виктория Бойко. "В прошлом году за период таяния снегов и выпадения весенних дождей в
Киевское водохранилище поступило 12 кубических километров воды. В этом году мы
ожидаем этот показатель на уровне 15-16 кубических километров… В целом объемы воды
на 20-30% этой весной больше, чем в прошлом году", - отметила Бойко. По ее словам, такой
приток воды не грозит затоплениям территорий, но при этом он улучшает ситуацию с
промыванием русел рек, производством электроэнергии и позволяет очистить воду в
местах водозаборов. Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины
утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую
увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также
увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент
гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт). По данным Минэнергоугля, компания
"Укргидроэнерго" в 2016 увеличила производство электроэнергии с 6,4 до 8,7 млрд кВт-ч
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 СЕС

На Херсонщині будують нову СЕС
потужністю 10 МВт
27.03.2017

У Херсонській області поблизу селища міського типу Білозерка
будують сонячну електростанцію потужністю 10 МВт. Як зазначає в. о.
заступника голови ОДА Євген Рищук, нову СЕС зводить ТОВ “Рендж Бершадь”.
"Станція розташується на 18 гектарах і складатиметься з 38000 полікристалічних
фотоелектричних модулів загальною потужністю 9,5-10,00 МВт, – розповідає чиновник. –
Вартість устаткування для 1 МВт обійдеться інвестору $1 млн". Об’єкт розрахований на 25
років. Наразі на будівельному майданчику вже виконана основна підготовча робота та
розпочато монтаж сонячних батарей, підкреслює Євген Рищук. "Сприятливі кліматичні
умови і сонячні характеристики дозволять нашому південному регіону зайняти лідерську
позицію у геліоенергетиці, – каже Євген Рищук. – Після введення в експлуатацію об’єкту у
Білозерці, компанія планує побудувати сонячні електростанції у Великолепетиському,
Каланчацькому, Генічеському та інших районах області". Сонячну електростанцію в смт
Білозерка планують здати в експлуатацію до кінця травня.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
НКРЭКУ выдала две лицензии на производство электроэнергии
на солнечных электростанциях
30.03.2017

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг
предоставила лицензии на производство электрической энергии на
солнечных электростанциях для ПАО "Укртрансгаз" и ООО "Макс Лайт".
За решение проголосовали все присутствующие члены комиссии. Как отмечается в
принятом постановлении, "согласно предоставленным перечнем станций, находящихся в
собственности или эксплуатации ПАО "Укртрансгаз" планирует осуществлять
производство электрической энергии на солнечной электростанции установленной
мощностью 296,4 кВт". В то же время "ООО "Макс Лайт" планирует осуществлять
производство электрической энергии на солнечной электростанции установленной
мощностью 88,92 кВт". НКРЭКУ постановила выдать лицензии на право осуществления
хозяйственной деятельности по производству электрической энергии этим компаниям.
Напомним, норвежская Scatec Solar изучает вопрос строительства двух солнечных
электростанций установленной мощностью 60 МВт в Украине, сообщила пресс-служба
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. По данным прессслужбы, вопросы строительства солнечных электростанций в Украине обсудили
замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко и представители
Scatec Solar на встрече во вторник. Scatec Solar эксплуатирует солнечные электростанции
мощностью 322 МВт в Чехии, Южной Африке, Руанде, Гондурасе и Иордании.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

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

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

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

НКРЕ зобов’яже газовидобувні компанії
платити за вхід в ГТС

Энергорынок в 2016 г. сократил
прибыль на 23%
27.03.2017

В 2016 г. оптовый покупатель электроэнергии ГП "Энергорынок"
сократило чистую прибыль на 22,96%, или на 382,582 млн грн до 1 283,488
млн грн, по сравнению с прибылью в 2015 (1 666,07 млн грн).
Чистый доход от реализации продукции и предоставления услуг "Энергорынка" в
2016 увеличился на 19,8%, или на 21 614,818 млн грн до 131 022,292 млн грн по сравнению
с аналогичным периодом 2015 (109 407,474 млн грн). По состоянию на 31 декабря 2016 г.
задолженность поставщиков за электрическую энергию, покупаемую на оптовом рынке,
составила 29,811 млрд грн. Общая задолженность ГП "Энергорынок" перед кредиторами за
купленную в ОРЭ электрическую энергию по состоянию на конец 2016 г. составила 28,129
млрд грн. ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам ua-energy.org
 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Суд призупинив банкрутство
“Львівтеплоенерго”

27.03.2017

Господарський суд Львівської обл. припинив процедуру банкрутства
МКП “Львівтеплоенерго“ після того, як підприємство сплатило 9,7 млн грн.
боргу дочірній компанії “Газ України“ НАК “Нафтогаз України“.
Про порушення справи про банкрутство МКП “Львівтеплоенерго“ 2 лютого офіційно
оголосив Вищий господарський суд. Згідно з матеріалами справи, із відповідною заявою 18
січня 2017 року до суду звернулась ДК “Газ України“ НАК “Нафтогаз України“. В процесі
розгляду справи юристи “Львівтеплоенерго“ звернулись з заявою про припинення
провадження у справі про банкрутство, оскільки 9 лютого 2017 року Львівська міська рада
прийняла ухвалу №1461 “Про затвердження переліку комунальних підприємств, що мають
суспільну цінність для територіальної громади м. Львова“. Цією ухвалою міська рада
гарантувала погашення заборгованості підприємства. Крім того, мерія подала до суду лист,
яким гарантувала “у добровільному порядку погасити борг перед кредитором ДК “Газ
України» НАК “Нафтогаз України“ до 31 грудня 2017 року рівними платежами“. Юристи ДК
“Газ України“ заперечували проти розтермінування, але суд дав час на врегулювання
питання до чергового засідання, яке відбулось 16 березня 2017 року. За словами прессекретаря підприємства, представники “Львівтеплоенерго“ продемонструвати платіжне
доручення на суму 9,7 млн грн., відтак процедура банкрутства призупинена.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.sq.com.ua
Фірма родини мера Тернополя переводить комунальні
котельні на свої торфяні котли
28.03.2017

За ініціативи керівництва Тернополя на базі комунальних котелень
ТОВ «Тернопільтепло» встановлює спеціальні котли для спалювання
торфу. Про це пише Тетяна Колеснік в виданні «Номер один».
«Тернопільтепло» було зареєстроване 7 серпня 2016 року з статутним капіталом в
99,50 млн грн. Серед засновників «Тернопільтепло» є Богдан Богданович Вербовий. Це
рідний брат дружини мера Тернополя Сергіа Надала Олени (у дівоцтві – Вербова Олена
Богданівна). Керівником фірми вказаний Олександр Миколайович Ріпка. Людина з таким
ПІБ була депутатом Зборівської райради Тернопільської області ВО «Свобода», яку
представляє Надал. Внесок Вербового до статутного фонду фірми найменший – 1,00 млн
грн. Він також є засновником ТОВ «СІО», основним видом діяльності якого є «допоміжне
обслуговування наземного транспорту». Його бізнес-партнером тут через ТОВ «Інноваційна
група «Нова генерація» виступає Володимир Кришталовський. Це співвласник охоронної
фірми «Максима-Т», яка почала вигравати тендери на охорону тернопільських держустанов
з 2011 року, після того як мером Тернополя став Сергій Надал. Ще одним засновником
«Тернопільтепло» є Олександр Юрійович Куриляк, який вклав у статутний фонд одразу 16
млн грн. Людина з таким ПІБ віднедавна очолює комунальну установу Тернопільської
обласної ради «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів
спорту», яку депутати утворили у вересні 2016 року. Іншими засновниками фірми є
мешканці Фастова Київської області Олег Цапін та Олег Воєводкін, а також киянка Тетяна
Білоруська. Раніше мер Тернополя заявив, що на альтернативні види палива будуть
переведені всі котельні міста.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Власти столицы решили не продлевать договор
с Киевэнерго Ахметова

30.03.2017

Киеврада может принять решение о начале процесса инвентаризации
и передачи имущества ПАО Киевэнерго уже в апреле 2017 г. Об этом сегодня
заявил заместитель председателя Киевской ГГА Петр Пантелеев.
"Истекает соглашение о передаче в управление и пользование ПАО Киевэнерго
части имущества города, заключенное в 2001 г. Более 16 лет Киевэнерго управляло
теплоэнергетикой столицы. 31 декабря 2017 г. договор заканчивается, но есть намерения
продолжить его действие до конца следующего отопительного сезона. Это непростое
решение мы приняли, чтобы не совершать важные для города преобразования в разгар
отопительного сезона, создавая дополнительные технические и организационные риски.
Однако нам надо определиться с конкретной датой прекращения взаимодействия с
Киевэнерго", - отметил Петр Пантелеев. Город принципиально не рассматривает вариант
продления контракта с Киевэнерго более чем на половину отопительного сезона. "В рамках
сделки, заключенной 16 лет назад, достичь модернизации теплоэнергетической системы
невозможно. Киевэнерго, по сути, не несет надлежащей ответственности за объемы
модернизированных сетей, объемы вложенных инвестиций. Например, в прошлом году не
было заменено ни одного километра теплосетей. Для Киева это неприемлемо", - сказал
зампредседателя КГГА. Пантелеев также отметил, что сейчас разрабатываются проекты
соответствующих решений Киеврады и укрепляются позиции муниципального
предприятия. "В переходный период ответственность за работу городской теплоэнергетики возьмет муниципальное предприятие Киевтеплоэнерго", - резюмировал он.
Киевэнерго эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в
столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. ДТЭК Рината Ахметова
принадлежит 72,4% акций Киевэнерго. Еще 25%+1 акция компании владеет государство.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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НКРЕ з 1 квітня ц.р. зобов'яже всі компанії, які видобувають газ в
Україні, платити тариф за вхід в Газотранспортну систему в розмірі 296,80
грн за тисячу м³. Повідомляє Асоціація газодобувних компаній України.
АГКУ підтримує гармонізацію законодавства України в частині функціонування
ринку природного газу за європейськими стандартами. "Зокрема, ми поділяємо нагальну
потребу у переході на принципи тарифікації послуг оператора ГТС, засновані на стягненні
оплати на пунктах входу/виходу газотранспортної системи", - йдеться у заяві АГКУ. При
цьому АГКУ зазначає, що аналіз доступних практик європейських країн показує,
український тариф за вхід в ГТС є чи не найвищим у Європі та більше ніж утричі перевищує
середньоєвропейський рівень. "Ми звертаємо увагу, що впровадження Регулятором такого
тарифу призведе до створення додаткового фінансового обтяження для газодобувної
галузі в розмірі $218 млн на рік, що співставне з додатковим оподаткуванням 5,5% ренти на
газ, що видобувається (за середньої ціни на газ 200 дол./тис. м3)", - наголошує АГКУ. Крім
того зазначається, що газовидобувачі в Україні несуть додаткові витрати, зводячи за свій
кошт комерційні вузли обліку і компресорні станції на виробництвах. "Газовидобувні
підприємства користуються власними активами для закачування природного газу в
транспортну систему, у той час як компанії, які поставляють імпортний газ,
використовуючи виключно транскордонні потужності, які побудовані та експлуатуються
ПАТ "Укртрансгазом", - додає АГКУ. Також у повідомленні говориться, що такі дії НКРЕ
спричинять погіршення привабливісті газовидобувної галузі для інвестора.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 EVENT & PROJECT

В Киеве прошел «II Украинский газовый
инвестиционный форум»
28.03.2017

В Киеве состоялся «II Украинский газовый инвестиционный форум» с
фокусом на привлечение инвестиций в газовый сектор Украины, медиапартнером которого выступил Hubs.
Организатор – Компания «A7 CONFERENCES», Со-организатор – Международная
юридическая фирма Dentons, Стратегический партнер – Ассоциация газодобывающих
компаний Украины, Энергетический партнер – ДТЭК, Партнер – ENGIE, Партнер – Арабский
Энергетический АльянсUA, Партнер - Региональная Газовая Компания, Официальный
перевозчик – Turkish Airlines, Инвестиционный партнер – A7 CAPITAL.
Актуальность конференции была обусловлена постоянным ростом газового рынка
Украины, а ключевыми темами мероприятия стали стратегия развития газодобывающей
отрасли в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины, последние
реформы и результаты их внедрения, изменения в законодательстве и преимущества,
которые они открывают для украинских компаний и международных партнеров, ключевые
аспекты добычи и продажи газа в Украине, возможности привлечения инвестиций и
финансирования в сектор и др. Участники получили уникальную возможность расширить
сеть международных партнеров, обменяться идеями и опытом в ходе личных встреч с
потенциальными институциональными и частными инвесторами, а также пообщаться с
коллегами в ходе официальных и неофициальных частей мероприятия. Как сообщил в ходе
своего выступления вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, на сегодняшний
день Кабмин уделяет особое внимание реализации Концепции развития газодобывающей
отрасли Украины до 2020 года, ключевая цель которой – уменьшение зависимости нашей
страны от импорта газа и, как следствие, повышение энергетической безопасности
государства. «Задача газодобывающих компаний к 2020 г. – достичь 27 млрд куб. м добычи
украинского газа, 20 из которых должна добывать ГП «Укргаздобыча». Правительство
всячески будет способствовать созданию привлекательных инвестиционных условий,
привлечению международной экспертной помощи в разработку и совершенствование
законодательной базы в области», - сказал он. Исполнительный директор Ассоциации
газодобывающих компаний Украины Роман Опимах отметил следующее: «Что нужно
инвесторам, чтобы начать вкладывать в газодобычу? Смелые решения, а именно
реализация уже утвержденных планов: внедрение налоговых стимулов, дерегуляция
разрешительной системы и модернизация правил пользования недрами. Именно приход
инвестиций и технологий является залогом быстрого прогресса и повышения
благосостояния народов, поэтому сегодня все – от развитых до развивающихся стран –
борются за привлечения международного капитала». Александр Домбровский, глава
Комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной
политики и ядерной безопасности напомнил, что «21 марта Верховной Радой Украины в
первом чтении был принят законопроект №5370, который даст нам возможность начать
определенные юридические процедуры касательно энергетических ресурсов, которые
были утрачены в связи с аннексией Крыма, позволит защитить ГП «Черноморнефтегаз» как
юридическое лицо, владеющей активами, в том числе – и лицензионными, которые должны
быть использованы». «Одной из ключевых задач, которые сейчас стоят перед нами – это
реформирование «Нафтогаза», в частности отделения деятельности по транспортировке
природного газа от добывающей. Также очень важным является привлечение инвестора
для модернизации и сохранения газотранспортной системы Украины. Комитет активно
сотрудничает с Ассоциацией газодобывающих компаний Украины. Ведь в стране просто
необходимо создать систему мотивации и убрать все барьеры, стоящие на пути увеличения
добычи природного газа. Должны идти путем решения ключевой задачи – повышение
энергетической безопасности Украины, двигаться вперед вместе с Правительством и с
участниками рынка», - сказал парламентарий. В свою очередь Фредерик Руз Олвисен,
старший экономист компании Ramboll Oil & Gas, сказал: «Ситуации, в которых находятся
Украины и Польша, похожи. Обе страны служат в качестве транзита российского газа.
Проект «Baltic Pipe», который соединяет норвежский экспорт газа через Данию в Польшу
мощностью 10 млрд куб. м/год, позволит Украине импортировать норвежский газ. Проект
планируется ввести в эксплуатацию в 2022». Президент Американской торговой палаты в
Украине Андрей Гундер добавил, что «для долгосрочного благосостояния украинского
энергетического сектора лидерство и ответственность являются необходимыми».
«Устранение барьеров для ведения бизнеса и осуществление структурных реформ в
энергетическом секторе имеет важнейшее значение для достижения энергетической
независимости Украины и привлечения иностранных инвесторов», - отметил он. Как
сообщалось, «II Украинский газовый инвестиционный форум» прошел в столице Украины
23 марта и во второй раз стал коммуникационной платформой для открытой публичной
дискуссии, которая объединила ключевых игроков газового сектора Украины и мира,
международных финансовых организаций, профильных ассоциаций, посольств
иностранных государств и ведущих медиа для обсуждения сложившейся ситуации и
перспектив сектора, а также перехода на новый уровень развития области.
-

Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Генпрокуратура підозрює службовців «Західукргеології» та фірму Максимова у
видобутку та привласненні газу на 7 мільйонів
24.03.2017

ГПУ підозрює службових осіб ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» у зловживанні службовим
становищем, що могло призвести до привласнення та використання у
своїй діяльності природного газу вартістю майже 7 млн грн., який був
видобутий зі свердловин держпідприємства.
Низка ухвал Печерського районного суду м. Києва від 16 березня свідчить, що за
даними слідства, у 2011 році ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» та ПрАТ
«Інтернафтогазбуд» уклали угоду про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з
геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі. З
того часу інвестор пробурив три свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною
власністю її учасників. Однак, у червні минулого року Державна служба геології та надр
України зупинила дію спеціального дозволу на користування надрами. Після чого інвестор
мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі видобуток. Втім, за інформацією СБУ,
всупереч наказу Держгеонадра України, інвестор, можливо у змові з службовими особами
держпідприємства, незаконно добував газ зі свердловин. Станом на кінець минулого року
заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн грн., а
загальний обсяг природного газу, видобутого з порушеннями законодавства, у квітнілистопаді 2016 року становить понад 750 тис куб м вартістю майже 7 млн. грн. На цю суму,
на думку слідства, службові особи «Інтернафтогазбуду» та «Західукргеології» завдали
державі збитків. Суд задовольнив клопотання слідчих Генпрокуратури, які розслідують
кримінальне провадження № 42017000000000386 від 13.02.2017, і надав їм доступ до
документації, пов’язаної з діяльністю «Інтернафтогазбуд», та арештував гроші приватної
компанії на банківському рахунку в «Укрексімбанку», за винятком видаткових операцій по
сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до держбюджету. 95% ПрАТ
«Інтернафтогазбуд» належить голові правління товариства Володимиру Максимову, 5% –
ревізору компанії Інні Школьній.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Прокуратура звинувачує Коболєва в подвійному рості боргу
«Укрнафти» через схеми «Привата»
24.03.2017

Прокуратура міста Києва розцінює як зловживання службовим
становищем бездіяльність голови правління НАК «Нафтогаз Україна»
Андрія Коболєва відносно топ-менеджменту ПАТ «Укрнафти».
На думку прокурорів, бездіяльність не дозволила державі відновити контроль над
«Укрнафтою» і це призвело до збільшення її податкового боргу на 5,49 млрд грн. до 10 млрд
грн. Про це стало відомо з оприлюдненої у березні ухвали Печерського районного суду м.
Києва, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №
42016000000001293. З матеріалів суду відомо, що в консолідованому звіті «Укрнафта»
вказала валовий прибуток за 2015 рік в сумі 16,45 млрд грн, а чистий збиток – 5,69 млрд
грн. На формування чистого збитку компанії вплинули значні витрати на суму 13,57 млрд
грн, які не були пов’язані із прямою діяльністю підприємства. Зокрема, нарахування
резерву на застосування до компанії штрафів на загальну суму 6,38 млрд. грн., з яких 5,7
млрд грн. за несвоєчасну оплату податків та ренти за використання надрами; збитки від
первісного визнання дебіторської заборгованості та передоплат в сумі 4,96 млрд грн.;
створення резерву сумнівних боргів на видані аванси та дебіторську заборгованість в сумі
2,22 млрд грн. За вказаними операціями «Укрнафта» в подальшому визнано: фінансові
витрати, які являють собою ефекти дисконтування при початковому визнанні передоплат і
дебіторської заборгованості – 4,7 млрд грн.; фінансові доходи, які являють собою
амортизацію дисконту – 712 тис грн.; операційні витрати, які є збитком від знецінення за
2015 рік – 1,5 млрд грн. Слідство встановило, що у 2015 р. керівництво компанії заплатило
6,5 млрд грн. за бензин, який має бути поставленій їй лише у грудні 2018 року. А ще у 2015
році реалізувало сиру нафту на 7,1 млрд грн. з відстрочкою оплати до грудня 2016 року.
Внаслідок проведення подібних транзакцій протягом 2012-2015 років, «Укрнафта» була
неспроможна своєчасне сплатити заборгованість перед бюджетом за податками та
зборами, яка станом на кінець 2015 року склали понад 10 млрд грн. Прокурор зазначив, що
за результатами проведення аукціонів «Укрнафтою» з продажу нафти та газового
конденсату власного видобутку весь об’єм вуглеводню на загальну суму 3,36 млрд грн.
придбало ТОВ «Котлас», яке має окремі ознаки фіктивності. Ця фірма протягом 2013-2015
років декларувала незначні обсяги податкових зобов’язань та податкового кредиту. Проте,
у травні-липні 2015 року різко підвищила економічну активність та сформувала
податковий кредит на загальну суму більше 4 млрд. грн. Із цієї суми 3,63 млрд було
сформовано за рахунок операції з «Укрнафтою». Прокуратура вважає, що голова
«Нафтогазу», який також очолює наглядову раду «Укрнафти», сприяв доведенню
держпідприємства до стану фінансової неспроможності. Це сприяння мало форму
бездіяльності в питанні звільнення голови правління «Укрнафти» Пітера Ванхеке та двох
членів правління компанії. В суді прокурор клопотав про призначення позапланової виїзної
перевірки центрального офісу «Укрнафти» для вивчення питань заборгованості компанії та
її операції з ТОВ «Котлас», ТОВ «Галнафта», ТОВ «Техголдстрой», СП «Полігональ», ТОВ
«Техтрейд групп», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Верета-Союз». Суд це клопотання задовольнив.
З матеріалів судової справи відомо, що перевірку Держаудитслужби планували закінчити
до 21 березня. В ПАТ «Укрнафта» державі належить 50% плюс одна акція, якими керує НАК
«Нафтогаз Україна». Інші акції контролюють представники групи «Првиат» Ігоря
Коломойського та Геннадія Боголюбова. Саме з «Приватом» пов’язані фірми, які купували
нафту на аукціонах «Укрнафти». З вересня 2015 року компанію очолює британець Марк
Ролінс. Він змінив на посту Пітера Ванхєкє, який був призначений керівником «Укрнафти» у
лютому 2011 року. В серпні 2015 році Державна фіскальна служба надала «Укрнафті»
розстрочку по сплаті рентних платежів на суму 8 млрд грн. В жовтні того ж року розтрочка
була анульована через невиконанням компанією взятих на себе зобов’язань. Попри
нарощування «Укрнафтою» податкових боргів в 2016 році ДФС знову надала компанії
розстрочку зі сплати ренти та податків. Станом на початок цього року податкові борги
«Укрнафти» складали близько 13 млрд грн. Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро
звинувачує відстороненого керівника ДФС Романа Насірова в підписанні незаконної
розстрочки фірмам біглого нардепа Олександра Онищенка на суму 2 млрд грн. Однак
претензій щодо розстрочки боргів «Укрнафті» на більшу суму не висуває.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Компания "Укргазвыдобування" 25 марта сократила добычу газа
на 4% из-за перевода часов на "летнее время"
27.03.2017

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) 25 марта сократило добычу
природного газа из-за перевода часов на "летнее время", сообщили
агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", 25 марта 2017 года УГВ добыло
39,945 млн куб. м природного газа, что на 4% (на 1,6 млн куб. м) меньше средней
ежесуточной добычи в марте (41,6 млн куб. м). В частности, 24 марта добыча газа
компанией составила 41,601 млн куб. м, 23 марта – 41,475 млн куб. м, 22 марта – 41,482 млн
куб. м. Кроме того, 25 марта зафиксировано падение добычи газа другими частными
компаниями (без учета УГВ и ПАО "Укрнафта") – 11,972 млн куб. м, тогда как в течение 1-24
марта она составляла 12,3-12,6 млн куб. м в сутки. Как сообщалось, УГВ в 2016 году
увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605
млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению
возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м. В 2017 году УГВ планирует
достичь планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,40,6 млрд куб. м. Разработанная УГВ программа "20/20" предусматривает увеличение
добычи газа до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб.
м – в 2019 году и 20,1 млрд куб. м – в 2020 году. "Укргазвыдобування", 100% акций
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей
компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания «Укрнафта» задумалась о
разрыве договоров СД
27.03.2017

ПАО «Укрнафта» намерено пересмотреть ряд проектов совместной
деятельности (СД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании
со ссылкой на ее главу Марка Роллинса.
«Мы собираемся пересмотреть ряд договоров СД для лучшего контроля за
выполнением инвестиционной программы и более прозрачного распределения средств», цитирует CEO пресс-служба. В компании также напомнили, что с целью привлечения
дополнительных инвестиций и современных технологий также ведутся переговоры с
международными компаниями о сотрудничестве в рамках новых СД. «Рассматривается
возможность привлечения инвестиций по трем направлениям: разработка месторождений
(бурение вертикальных и наклонных скважин, боковых стволов, горизонтальных скважин
с многостадийным ГРП, операции заводнения, 3D сейсморазведку, обновление сети
дегазации на старых скважинах); модернизация газоперерабатывающих заводов;
обновление парка буровых установок», – говорится в сообщении. Напомним, что другая
добывающая компания – ПАО «Укргаздобыча» – запустила процесс разрыва соглашений об
СД сразу со сменой менеджмента в госкомпании. По решениям суда были расторгнуты
договоры с ООО Фирма «ХАС», ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Цефей». Кроме того,
постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31 августа 2016 г. был
удовлетворен иск «Укргаздобычи» к ООО «Карпатыгаз» и ООО «Техпроект» и расторгнут
договор о совместной деятельности № 493 от 24 марта 2004 г. с дополнительными
соглашениями. С фирмой «Дион» (Киев) после года судебных тяжб, инициированных
госкомпанией, договора СД прекратили действие в добровольном порядке.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Нафтогазвидобування оголосило тендер на буріння 4-х нових
свердловин за міжнародними стандартами
29.03.2017

ПрАТ «Нафтогазвидобування», найбільший газовидобувний
актив ДТЕК Нафтогаз, оголосило тендер на пошук підрядника для
послідовного буріння 4-х свердловин. Про це повідомляє scm.com.ua
Умови співпраці розроблено відповідно до міжнародних стандартів, за якими
працюють провідні бурові компанії світу. Нові свердловини планується пробурити на
Семиренківському газоконденсатному родовищі. Кожна з них буде похило-спрямованою,
глибиною 5,5-5,7 тис. метрів. Період буріння – 2017-2019 рр. Умови запропонованого
співробітництва відповідають стандартам IADC (International Association of Drilling
Contractors): самостійне управління замовником буровими сервісами за принципами IDS
(Integrated Drilling Services), виконання буріння за «добовою ставкою», дотримання
міжнародних вимог до договірної документації.«Такий підхід дозволяє нам залучити до
участі в тендері як вітчизняні, так й іноземні бурові компанії, які поки що представлені в
Україні обмежено. Ми хочемо бачити на своїх об'єктах інноваційні рішення, ефективне
управління процесами, високий рівень екологічної і промислової безпеки. Розраховуємо, що
здорова конкуренція допоможе знайти партнера, який виконає роботи якісно,
відповідально і в оптимальні терміни», – сказав генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор
Щуров. ДТЕК Нафтогаз уже провів переговори з низкою іноземних бурових компаній, які
підтвердили свою зацікавленість в роботі на українському ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
Суд подтвердил право “Надра Украины” на 24% в разработке
Сахалинского месторождения
30.03.2017

Суд подтвердил право собственности НАК “Надра Украины” на 24%
доли в разработке Сахалинского месторождения в Харьковской области,
которая была продана компании “Голден Деррик”.
“Договор купли-продажи этой доли расторгнут в судебном порядке, в связи с чем
ПАО “НАК “Надра Украины” получило все основания для ее возврата в собственность
компании”, - сообщает ГПУ. Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил
иск прокурора, признав за ПАО “НАК “Надра Украины” право собственности на указанную
долю. С этим решением согласился и Высший хозяйственный суд Украины. “Голден
Деррик” обратилась с заявлением о пересмотре решения апелляционной инстанции по
вновь открывшимся обстоятельствам. “Однако, согласившись с доводами Генеральной
прокуратуры Украины, Высший хозяйственный суд Украины 22.03.2017 в удовлетворении
кассационных жалоб отказал, а решение суда апелляционной инстанции оставил без
изменений”, - сообщает ГПУ. Сахалинское месторождение в Харьковской области является
одним из крупнейших в Украине. “Голден Деррик” связывали с бывшим министром
Эдуардом Ставицким и экс-министром аграрной политики Николаем Присяжнюком.
“Голден Деррик” еще несколько лет назад была крупнейшим лицензиатом в
газодобывающей отрасли. Ей принадлежали около 30 спецразрешений на разведку и
добычу углеводородов в разных регионах страны. По данным СМИ, новым владельцем
кипрской Hartlog Limited, которой принадлежит 67% “Голден Деррик”, стали компании
связанные с российским предпринимателем Павлом Фуксом.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПГНК инвестирует в Руденковское
месторождение $600 млн

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Компанія «Львівгаз» завершила 2016 рік
зі збитком майже 100 млн грн

31.03.2017

Акционеры JKX Oil & Gas считают развитие Полтавской газонефтяной
компании наиболее перспективным инвестиционным проектом. Об этом
Нефтерынку сообщил генеральный директор JKX Oil & Gas Том Рид.
По словам акционера ПГНК уже создан план разработки Руденковского
месторождения. По предварительным оценкам, месторождение может обеспечить
производство 17 млрд. куб. м газа за весь период эксплуатации. Генеральный директор СП
ПГНК Виктор Гладун отметил, что проект потребует капиталовложений около $600 млн.
«Полное развитие модели Руденковского месторождения включает в себя бурение 135
скважин за десять лет, проведение капитальных ремонтов на старых ликвидированных
скважинах и проведение интенсификационных работ на 11 арендованных скважинах. ПГНК
планирует привлечь к участию ведущие мировые компании, такие как Schlumberger, Viking,
а так же локальные - Tacrom, Burisma и др», - отметил гендиректор ПГНК. Кроме того в
компании отметили, что во второй половине 2016, в рамках осуществления плана развития
начат капитальный ремонт ряда скважин. В настоящее время восстановлены две скважины
– NN16 и NN47, которые существенно увеличили добычу газа и жидких углеводородов.
Согласно плану развития, сформированному на 2016 год, который включает в себя
введение в эксплуатацию 11 скважин, произведен капитальный ремонт двух и
продолжается процесс разбурки цементных мостов на третьей скважине. Также, в
настоящее время производится закупка материалов и оборудования для подготовки работ
на восьми следующих скважинах. «Начат проект заводнения на Игнатовском
месторождении, благодаря которому планируется значительно увеличить объемы
добываемой нефти. Также в планах на год – провести подключение электроцентробежной
насосной установки и высокоскоростных колон малого диаметра», - сообщил Гладун.
Вместе с этим в компании сообщили, что руководство СП ПГНК и JKX Oil & Gas сейчас
находится в процессе переговоров с правительством Украины, касательно сроков и
возможной рассрочки выплаты платежа, озвученного арбитражным трибуналом, решение
которого было вынесено в начале 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

Читайте также: Быль о полтавском газе и
гаагском арбитраже >>>

Кабмин обжаловал решение суда по делу
разработки Юзовской площади
31.03.2017

КМУ подал апелляционную жалобу на постановление суда,
которым тот удовлетворил иск компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) и
признал противоправным отказ правительства уступать компании долю в
соглашении о разделе продукции (СРП) по разработке Юзовской площади.
Жалоба была подана правительством 30 марта. В частности, суд первой инстанции
признал незаконным и отменил протокольное решение правительства №46 от 2 ноября
2016 года, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Насалика
относительно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных
СРП по разработке участка Юзовская". По убеждению суда, правительство было обязано
оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не
протокольного решения, как это было им сделано. Более того, судом было установлено, что
правительство не получало никаких предложений по этому вопросу от министра
энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. "Судом установлено, что Кабмин
не указал в оспариваемом решении весомые основания для отказа в предоставлении
согласия на уступку и обоснование принятия такого решения. В нем правительство только
поддерживает предложение министра энергетики Насалика И.С. об отказе ООО "Надра
Юзовская" в уступке прав и обязанностей, определенных Юзовским соглашением. При этом
Минэнерго как рабочий орган Межведомственной комиссии не готовило и не направляло
выводов и предложений на заседание Кабинета Министров от 2 ноября 2016 года по
вопросу рассмотрения запроса инвесторов", - следовало из постановления суда первой
инстанции. Суд также обязал Кабмин "продолжить рассмотрение запроса компании Yuzgaz
B.V. и ООО "Надра Юзовская" от 4 августа 2016 о получении согласия на уступку доли в
СРП". При этом статьей 26 закона "О соглашениях о разделе продукции" предусмотрено, что
отсутствие какого-либо ответа Кабмина по истечении 90-дневного срока с момента
получения запроса (этот срок истек 2 ноября 2016 года), считается автоматическим
предоставлением согласия на уступку доли в СРП. В октябре 2015 года ООО "Надра
Юзовская" (контролируется НАК "Надра Украины") объявила новый конкурс по
привлечению инвестора для реализации СРП по Юзовской площади вместо компании Shell,
которая отказалась от участия в этом проекте. Победителем конкурса в конце июля
текущего года была объявлена Yuzgaz B. V. Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом
прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и
добычи углеводородов в пределах участка Юзовская на условиях соглашения о разделе
продукции (СРП) с правительством Украины. Emerstone Energy входит в Emerstone Capital
Partners бизнесмена Ярослава Кинаха. В 1990-х годах Кинах возглавлял представительство
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине. Юзовский участок недр
находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух
областей: Донецкой и Харьковской. Площадь участка составляет 7 886 кв. км.
Читать полностью >>>

Читайте также: Суд обязал Кабмин возобновить
рассмотрение заявки Yuzgaz по Юзовской площади >>>

По материалам uaenergy.com.ua
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Італійська компанія може стати інвестором ПАТ
"Магістральні газопроводи України"
27.03.2017

НАК "Нафтогаз України" планує завершити переговори з
потенційним інвестором для створюваного в Україні ПАТ "Магістральні
газопроводи України" у найближчі три місяці, пише в своїй статті для
DT.UA Алла Єрьоменко.
За її словами, учасники переговорного процесу, з якими спілкувалося DT.UA
називають серед найбільш реальних претендентів в інвестори італійську компанію Snam,
яка зацікавлена в імпорті російського газу. "За інформацією DT.UA, зацікавлені в цьому й
словаки. Але саме італійська компанія готова інвестувати в українську ГТС 2 млрд дол. А
головне - забезпечити завантаження української ГТС, яку "Газпром" погрожує залишити без
транзитного газу після закінчення дії так званого транзитного контракту з "Нафтогазом"
31 грудня 2019 р", - зазначає Єрьоменко. В той же час, автор вказує, що тісні відносини
італійського претендента з "Газпромом" самі по собі насторожують, і слід враховувати
небезпеку того, що компанія може стати "троянським конем". У жовтні минулого року
повідомлялося, що дві європейські компанії готові взяти в управління українські
магістральні газопроводи. Газові компанії з Італії та Словаччини надіслали комерційні
пропозиції з умовами своєї діяльності в якості оператора української ГТС. Для співпраці з
ними доведеться виділити в окрему структуру магістральні газопроводи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-energy.org
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У 2016 р. – через складні економічні умови в газовій сфері – чистий
збиток ПАТ «Львівгаз» сягнув майже 110 млн грн. Про це йдеться у фінансовій
звітностії, яка була затверджена 27 квітня на зборах акціонерів «Львівгазу».
Впродовж 2016 р. ПАТ «Львівгаз» здійснило комплекс заходів для покращення якості
обслуговування споживачів та виконало усі зобов’язання щодо підвищення безпеки
транспортування газу розподільними мережами. Для цього в 2016 р. компанія інвестувала у
модернізацію газотранспортної системи понад 27 млн грн. За ці кошти фахівці компанії
замінили майже 50 км аварійних газопроводів та ще понад 17 км мереж реконструювали і
капітально відремонтували. «Основні наші зусилля в були спрямовані на покращення
якості обслуговування клієнтів. Так, в минулому році, у різних районах області, ми відкрили
одразу два сучасних Центри обслуговування клієнтів. Там втілені абсолютно нові
стандарти та підходи в обслуговуванні споживачів. Окрім того, нам вдалося повністю
виконати взяті на себе зобов’язання щодо забезпечення безперебійної доставки
блакитного палива нашим клієнтам», – розповів голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій
Войсович. Розглянувши результати фінансової діяльності підприємства за 2016 рік,
акціонери затвердили річний звіт і баланс, звіти правління, Наглядової ради, Ревізійної
комісії товариства і напрямки розвитку компанії на 2017 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Абоненты Фирташа. Кто из украинцев выложит
больше на абонплату за газ
30.03.2017

Национальная
комиссия,
осуществляющая
государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28
марта утвердила новые тарифы на услуги по распределению газа, которые
начнут действовать уже с 1 апреля этого года.
Нововведение означает, что теперь каждый потребитель будет вместо одного
платежа за газ делать два: отдельно - за транспортировку газа и отдельно - за сам газ как
товар. Тариф на транспортировку газа НКРЭКУ вычленило из прежнего тарифа на газ,
поэтому газ как товар подешевеет. Однако для большинства потребителей разделение
платежей обернется очередным подорожанием газа. При этом стоимость услуг по его
транспортировке не подпадает под действие субсидий. Это означает, что население будет
платить за услугу полную стоимость, а основную выгоду в виде живых денег получит
Дмитрий Фирташ как собственник компании «Региональная газовая компания», в
управлении которой находятся 70% распределительных сетей Украины. Если ранее тариф
на транспортировку был единым, то теперь НКРЭКУ установила его для каждого облгаза
индивидуально, и чем густонаселеннее область, тем он ниже, и наоборот. При этом тарифы
между облгазами могут различаться в разы. Кроме того, абонплата за сети будет зависеть и
от пропускной способности установленного у потребителя газового счетчика, так
называемого показателя G, который является международным. Например, если у вас
счетчик G2,5, то абонплата будет в 1,6 раза выше, чем при счетчике G1,6. По расчетам
замначальника отдела компании «Нафтогаз Украины» Алексея Хабатюка, нововведение
приведет к тому, что больше всего платежи за газ вырастут для тех, кто потребляет самые
малые объемы газа, то есть пользуется только газовой плитой. Например, если ранее
население, у которого установлен самый маломощный счетчик (то есть те, кто потреблял
газ только для приготовления еды на газовой плите), платило в год за транспортировку
газа около 179 грн, то после 1 апреля плата для клиентов «Киевгаза» составит 345 грн в
год, а для клиентов «Закарпатгаза» - 1051 грн. Те же, у кого не установлен счетчик и они
платили в год за транспортировку 139 грн (из расчета потребления по 4,4 кубометра газа
на каждого члена семьи из трех человек), теперь заплатят намного больше: например, для
клиентов «Киевгаза» годовая плата составит 551 грн, для клиентов «Тернопольгаза» - 1342
грн. Если же клиент использует газ и для отопления, то платежи за транспортировку
больше всего (в 2,3–3,8 раза) вырастут как раз у тех, кто использует меньше всего газа - до
800 кубометров в год. При использовании в год 1,5–2 тыс. куб. м в среднем по стране плата
будет сопоставима с прежней, но станет отличаться в зависимости от облгаза и мощности
счетчика. Бывший член НКРЭКУ Андрей Герус подсчитал, что цифры в платежках за газ
вырастут у большинства потребителей газа. При этом значительнее всего платежи
вырастут для тех, кто проживает в небольших квартирах с газовыми плитами и
небольшими объемами потребления (на 40–80 грн в месяц), в то время как для
собственников больших домов, в которых сжигаются большие объемы газа, счета за газ
могут даже снизиться. То есть бедные будут платить больше, а богатые - меньше.
Председатель правления Всеукраинской ассоциации по вопросам энергосбережения Роман
Спивак подсчитал, во что обойдется очередной этап реформирования газовой сферы для
различных слоев населения. Например, одинокая бабушка-пенсионерка, которая
пользуется только газовой плитой и у которой нет счетчика, вынуждена будет в год
дополнительно заплатить 869 грн. Тот, кто использует газовую плиту и колонку, потребляя
в месяц около 35 кубов газа, заплатит в году 1 тыс. грн сверху. А собственник газового
котла, который в период отопления потреблял около 150 куб. м газа, станет платить в
итоге на 700 грн в год больше. Андрей Герус недоумевает, почему решение о введении
отдельной платы за транспортировку не было принято заблаговременно, хотя бы за год до
вступления в силу. Ведь за это время потребители могли бы подготовиться — заменить
счетчики на менее мощные или вообще отказаться от использования газа. Например, те,
кто после повышения тарифов на газ установил в доме твердотопливный котел и
значительно сократил потребление газа, теперь вынуждены будут снова платить больше,
даже не сжигая газ. Недоумение Андрея Геруса разделят и сотни тысяч потребителей
голубого топлива после того, как получат новые платежки и подсчитают, в какие потери
семейного бюджета им обойдется новая реформа. Однако заверениям правительства верят
не все. Депутаты Верховной Рады Андрей Левус и Сергей Высоцкий считают, что решение
НКРЭКУ должно быть отменено, сама комиссия - уйти в отставку, а Национальное
антикоррупционное бюро - расследовать, почему глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк действует в
интересах Дмитрия Фирташа. Ведь по подсчетам депутатов, нововведение с разделением
платежек принесет газовому магнату 17 млрд грн в год. Депутаты в связи с этим
планируют инициировать вопрос о национализации облгазов. На самом деле разделение
платежей за газ как товар и за услуги по его доставке до квартир потребителей обязательство Украины по изменению отечественного законодательства под европейские
стандарты согласно требованиям так называемого Третьего энергопакета. Однако этот
процесс предполагает еще один момент, который пока в нашей стране не реализован, украинцы должны получить возможность свободно выбирать компанию, у которой они
будут покупать газ. В таком случае рядовой потребитель платит отдельно компании,
обслуживающей газопровод, и отдельно - компании, у которой покупает газ. Однако с
выбором продавца газа пока проблемы. Дело в том, что население платит за газ цену,
которая на 30–40% ниже рыночной, и поэтому его продажа населению бизнесу пока
неинтересна. Кроме того, негативную роль играет и предоставление субсидий на оплату
газа - компании не будут заморачиваться с поставками голубого топлива потребителям,
которые получают субсидии, поскольку получение компенсации - очень хлопотное дело. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ

ИНТЕРПАЙП уплатил 1,426 млрд грн.
налогов и сборов в 2016 г.

Компания «Укртатнафта» предложила новые условия реализации
топлива Кременчугского ГПЗ

29.03.2017

27.03.2017

Компания «Укртатнафта» (управляет Кременчугским НПЗ),
внедрила новые условия реализации нефтепродуктов. Об этом изданию
«НефтеРынк» рассказали в «Укртатнафте».
В компании сообщили, что доставка топлива Кременчугского НПЗ будет
осуществляться автомобильным транспортом непосредственно в пункт заказа, будь то АЗС,
нефтебаза или промпредприятие. Продажу и доставку будут производить компаниипартнеры. «Укртатнафта» сделала беспрецедентный шаг к реализации топлива - доставку,
как говорится, с завода и «до дверей». Логистика продукта осуществляется бензовозами
разной тоннажности (в зависимости от заказа). Главным фактором в борьбе за клиента, как
и прежде, является цена», - отметили в пресс-службе компании. Продажи нефтепродуктов
были начаты уже на прошлой неделе. На данный момент в прайсе трейдеров доступны
только бензины, но не исключено, что «Укртатнафта» усилит и продажи ДТ. По словам
менеджеров компаний, которые реализовывают нефтепродукты Кременчугского НПЗ,
количество клиентов ежедневно растет. По данным консалтинговой компании UPECO
реализация топлива проходит через компании, которые по всей вероятности, являются
региональными сбытовыми представительствами ГК «Приват». В предложениях от
компаний-продавцов, цена украинских бензинов (с учетом доставки) в каждой области на
1–3% дешевле стоимости любых импортных аналогов от всех игроков рынка. Напомним, в
2017 году Кременчугский НПЗ планирует переработать порядка 3,3 млн т нефти. Рост
объемов переработки возможен за счет покупки импортного сырья – нефти Azeri Light в
объеме 1,3 млн т в год. Из озвученного объема в 3,3 млн т, порядка 2 млн т составит нефть
украинской добычи.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Шебелинский ГПЗ ушел на ремонт раньше плана
и возобновил отгрузку топлив

В 2016 г. украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП уплатила
в бюджеты и внебюджетные фонды 1,426 млрд грн. Рост отчислений в
сравнении с 2015 г. составил 36%.
В госбюджет Украины от ИНТЕРПАЙП поступило 768 млн грн. или 53,9% платежей.
427 млн грн. (30%) получили местные бюджеты гг. Днепра, Никополя, Новомосковска и
Днепропетровской области. 308,8 млн грн. или 16,1% отчислений составил единый
социальный взнос (ЕСВ). Объем военного сбора, уплаченного сотрудниками компании в
2016 г., составил 18,6 млн грн. В сравнении с 2015 г. налоговые отчисления Компании в
2016 г. возросли на 36% несмотря на снижение объема производства. Так, годом ранее
ИНТЕРПАЙП уплатил 1,045 млрд грн. налогов и сборов. При этом сумма налогов,
уплаченных на одну тонну готовой продукции, выросла с 1616 грн./ т в 2015 г. до 2492
грн./т в 2016 г. Факторами увеличения налоговых отчислений стали увеличение налога и
арендной платы на землю, а также рост налога на прибыль в связи с изменениями курсов
валют. Помимо налогов, уплаченных компанией, 164 млн грн. подоходного налога
уплатили сотрудники ИНТЕРПАЙП со своих зарплат. На всех предприятиях Компании доход
сотрудников официальный. Почему важен этот налог? В связи с децентрализацией он
поступает в местные бюджеты, а, значит, официальные зарплаты способствуют улучшению
качества жизни в регионе присутствия Компании. Суммарно от Компании и ее сотрудников
в местные бюджеты Днепра, Никополя, Новомосковска и Днепропетровской области
поступило в 2016 г. 591 млн грн. «Рост наших налоговых отчислений – наглядный пример
того, что производство готовой продукции с высокой добавочной стоимостью приносит
пользу стране, – говорит Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП.
– Политика государства, стимулирующая промышленное производство, получит быстрый
эффект в виде налогов и долгосрочный – в виде увеличения рабочих мест. Такой подход
выгоден всем – бизнесу, местным сообществам, государству и людям».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП»

27.03.2017

Шебелинский ГПЗ ПАО «Укргаздобыча» ушел на плановый
ремонт после экстренной остановки в связи со взрывами на
оружейных складах около г. Балаклея (Харьковская обл.). Ранее
ремонт был запланирован на 29 марта.
По словам коммерческого директора компании Сергея Федоренко, срок окончания
ремонта также сместится на 7-8 апреля вместо ранее запланированной даты 12 апреля.
Федоренко также отметил, что после нормализации обстановки в Балаклее предприятие
возобновило отгрузку топлив клиентам автомобильным и железнодорожным
транспортом. «Мы сделали достаточные запасы топлива под плановый ремонт. Отгрузка
будет обеспечена в течение всего периода остановки предприятия», – уточнил он. По
уточненной информации, АЗС «Укргаздобычи» в Балаклее получила ряд повреждений
операторной и информационной стелы. Как рассказал OilNews Федоренко, данная заправка
не будет возобновлять работу – на ней сразу начнутся работы по реконструкции и
ребрендингу. Во время ремонта на ГПЗ будет проведен комплекс работ по текущему
техническому обслуживанию, ревизии и ремонту оборудования, в частности очистки от
отложений, ревизия колонного, теплообменного и сепарационного оборудования, чистка,
ревизия и ремонт трубных подогревателей, замена запорной арматуры и др. Кроме того, в
компании отметили, что в период с 7 по 14 апреля «Укргаздобыча» останавливает работу
технологического цеха стабилизации конденсата (ТЦСК «Базилевщина») для проведения
планового ремонта. Напомним, что после начала взрывов на армейском складе в Балаклее
23 марта Шебелинский ГПЗ был остановлен, а отгрузка топлив временно заморожена.
Отметим, Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январефеврале 2017 года сократил переработку нефтяного сырья на 3,6% (на 3,1 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 83,3 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» получило патент Украины на
разработанный предприятием способ использования побочных
продуктов металлургического производства в сельском хозяйстве.
Авторским правом защищен способ использования сталеплавильного шлака в
качестве удобрения (мелиоранта) для раскисления кислых почв и повышения уровня
урожая различных сельскохозяйственных культур. Разработка и применение нового
способа мелиорации грунтов с использованием сталеплавильного шлака отныне является
интеллектуальной собственностью ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которая
подтверждается и защищается законом. Исследования данного способа мелиорации почв
подтвердили, что технология является эффективной, уникальной и дает хороший
экономический эффект: для аграриев – удобрение почв и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур, для предприятия – утилизация сталеплавильных шлаков,
улучшение экологической обстановки и дополнительная прибыль. Евгений Шидловский,
начальник технического управления ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»: «Разработка
способа использования сталеплавильного шлака в качестве удобрения началась в феврале
2015 г. Это позволяет нам решать вопрос переработки заскладированных ранее
сталеплавильных шлаков, которые являются сопутствующим продуктом производства
стали. За это время предприятие уже получило документы от Министерства экологии и
природных ресурсов Украины, которые подтверждают, что этот метод безопасен и
разрешает нам производить и реализовывать данный продукт. Проект также утвержден
Министерством здравоохранения Украины».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Американська Solar Turbines модернізує
Яблунівське ВПГ

Компания «Метинвест» Ахметова
нарастила выручку на 19%
30.03.2017

ПАТ «Укргазвидобування» і компанія Solar Turbines уклали
контракт з реконструкції Яблуновського відділення переробки газу та
затвердили підписання угоди про стратегічне партнерство.
Угода передбачає індивідуальні умови з постачання обладнання, запасних частин,
матеріалів для ремонтів і технічного обслуговування газоперекачувальних агрегатів
виробництва компанії Solar Turbines, які використовуються ПАТ. Крім цього, досягнуто
домовленості про підвищення кваліфікації фахівців виробничих підрозділів української
компанії у співпраці з Solar Turbines. Реконструкція Яблуновського ОЗУ передбачає
будівництво дотискній компресорної станції (ДКС) з двома турбокомпресорних агрегатами
Solar Centaur 40 – робочим і резервним. «Це обладнання допоможе знизити добичі тиск
свердловин Яблунівського, Скоробагатьковского і КОМИШНЯНСЬКЕ родовищ, а також
забезпечити відповідний тиск на вході в ОПГ і на виході з нього. Реконструкція дозволить
додатково перекачувати до 200 тис. Кубометрів газу на добу », – йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
получило патент Украины
30.03.2017

01.04.2017

Выручка Metinvest B.V., материнской компании горнометаллургической группы «Метинвест», в январе 2017 года возросла на
19,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до $598 млн.
Показатель EBITDA по итогам января составил $155 млн, что на 17,4% выше по
сравнению с декабрем. Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за январь-2017
металлургического дивизиона группы составила $59 млн, тогда как в декабре-2016 года
этот показатель составлял $30 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в январе
составила $137 млн, тогда как в декабре - $110 млн. Суммарно EBITDA в январе составила
$155 млн, тогда как в декабре - $132 млн. Общая выручка в январе-2017 состояла из
выручки метдивизиона группы в размере $477 млн, горнодобывающего - $369 млн,
внутригрупповые продажи - «минус» $248 млн. В итоге суммарно январская выручка
составила $598 млн. Денежные средства, использованные в инвестдеятельности, - «минус»
$33 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов - «минус» $34
млн. Отметим, международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный
рейтинг холдинговой компании группы Метинвест с Caa3 до Caa2. Вместе с тем Moody's
повысило рейтинг вероятности дефолта с D-PD до Caa2-PD и рейтинг по национальной
шкале (NSR) с Caa3.ua к B1.ua. Ранее Метинвест сообщил о реструктуризации своих долгов.
Три выпуска гарантированных облигаций Метинвеста с погашением в 2016, 2017 и 2018 г.
были аннулированы и сняты с листинга. Вместо этих выпусков был осуществлен выпуск
новых первоочередных обеспеченных облигаций на сумму 1,2 млрд долларов со сроком
погашения в конце 2021 г. и новыми условиями. Напомним, 15 марта Метинвест заявил о
полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой
территории. В частности, ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его
Макеевский филиал - ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский
коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление»,
ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и Совместного украинско-швейцарского
предприятия ООО «Метален». Основными акционерами «Метинвеста» являются группа
«СКМ» Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%),
совместно управляющие компанией.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)

 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ)

Часовоярский огнеупорный комбинат в 2016 г.
сократил прибыль на 8,8%
30.03.2017

Рудник "Евраз-Сухая Балка" продолжает простаивать из-за
отсутствия спецразрешений на добычу руды
28.03.2017

Рудник ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (г. Кривой Рог) продолжает
простаивать из-за отсутствия специальных разрешений на добычу
железной руды. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил
информированный источник.
По состоянию на конец марта 2017 года предприятие не получило необходимые
документы для возобновления работы. При этом собеседник агентства отметил, что в
январе-феврале 2016 года рудник произвел 413 тыс. тонн аглоруды. В соответствии с
данными Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр), в июле 2017 г., в
частности, заканчивается действие спецразрешений на добычу полезных ископаемых
Ингулецкого месторождения магнетитовых руд, выданное ИнГОКу в 1999 г. Также в ноябре
текущего года истекает срок действия выданного в 2001 году разрешения на добычу
железистых магнетитовых кварцитов в поле шахты им. Орджоникидзе ЦГОКа. Кроме того,
в октябре-2017 истекает срок действия выданных в 1997 году разрешений на добычу
полезных ископаемых железистых магнетитовых кварцитов Первомайского и Ганнивского
месторождений, выданных СевГОКу. Ранее Госгеонедр сообщило, что "Евраз-Сухая Балка" в
1996 году получило два спецразрешения на добычу железной руды сроком на 20 лет, срок
действия которых истек в сентябре 2016 г. Новые разрешения могут быть выданы после
завершения расследования правоохранительными органами дела о незаконной добыче
железной руды в период отсутствия лицензии на добычу: прокуратура Днепропетровской
области возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или
служебным положением), ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр)
Уголовного кодекса Украины. Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий
горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды
подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. "ЕвразСухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к
которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду
(47% - 50%). Входит в группу Evraz (РФ). Компания Palmrose B. V. (Нидерланды),
являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz, владеет 99,2521% акций рудника ЧАО
"Евраз-Сухая Балка". Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и
горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и
Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и
Александр Фролов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Black Iron получила разрешение на землеотвод под
строительство железорудного комбината

ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (Часов Яр Донецкой обл.)
по итогам работы в 2016 году снизило чистую прибыль на 8,8% по
сравнению с 2015 годом - до 38,098 млн грн.
Согласно объявлению комбината о проведении годового собрания акционеров 28
апреля, его нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 254,408 млн грн.
За год комбинат сократил текущие обязательства на 4,1% - до 21,466 млн грн,
долгосрочные - на 13,9%, до 10,687 млн грн. Одновременно возросла на 19,1% дебиторская
задолженность - до 48,058 млн грн. Согласно документу, активы огнеупорного комбината в
2016 году увеличились на 14,7% - до 287,060 млн грн, в том числе основные средства - на
15,2%, до 92,215 млн грн. Численность работников предприятия за прошлый год снизилась
на 2,1% - до 1,290 тыс. человек. Часовоярский огнеупорный комбинат специализируется на
производстве огнеупорных изделий, в частности, алюмосиликатных огнеупоров, молотых
огнеупорных материалов. Максимальные производственные мощности предприятия по
выпуску огнеупорных изделий - 314,246 тыс. тонн/год, огнеупорных материалов (глины) 38 тыс. тонн/год, формировочного песка - 800 тыс. тонн/год. По данным НДУ на 4-й
квартал 2016 года, в собственности ОАО "Запорожсталь" находится 24,99% его акций, двум
физлицам принадлежит 24,5732% и 22,8996%. Ранее сообщалось, что Владиславу
Лукьянову принадлежит 24,573% акций предприятия, Владимиру Лукьянову - 22,9%.
Уставный капитал ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" составляет 499,325 тыс.
грн, номинал акции - 0,01 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Глава Коксохима в Авдеевке - о том, почему
завод на грани остановки

30.03.2017

В канадской компании Black Iron заявили, что ее "дочка" Shymanivske
Steel LLC получила разрешение от горсовета Кривого Рога на подготовку
плана землеотвода для реализации проекта строительства железорудного
комбината.
"План землеотвода - это детальный отчет, подготовленный Shymanivske Steel для
города, о том, как компания предлагает использовать выделенную землю, описывая
главную инфраструктуру и дополнительные объекты под проект Шимановского
месторождения", - сказано в сообщении Black Iron. Shymanivske Steel планирует указать
месторасположение рудника с открытым способом добычи, ремонтно-механического цеха
и площадки для запасов топлива в качестве главных объектов инфраструктуры в плане
землеотвода. Дополнительными объектами в плане будут линии электропередач, точки
забора чистой воды, точки сброса сточных вод и автодороги. "После получения разрешения
проект Шимановского месторождения официально обозначен на территориальном плане
Кривого Рога", - подчеркивается в сообщении. Ранее, в марте 2017 г., Black Iron получила
письменное уведомление от департамента экологии и природных ресурсов
Днепропетровской ОГА о том, что временная приостановка реализации проекта
Шимановского месторождения отменена. Напомним, Black Iron в 2010 г. за $13 млн
выкупила у компании EastOne Виктора Пинчука проект Шимановского железорудного
месторождения, а затем продала долю в нем Метинвесту Рината Ахметова. В начале 2016 г.
Black Iron выкупила у Метинвеста акции обратно.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

30.03.2017

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) - одно из крупнейших
предприятий Донбасса, входит в группу "Метинвест", главным акционером
которой является Ринат Ахметов.
Завод находится на подконтрольной Киеву территории. А уголь, который до
конфликта доставляли на АКХЗ, сейчас добывается в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Торговая блокада Донбасса окончательно остановила его поставки. О ситуации на
предприятии и о том, в каком положении оказались его рабочие, рассказал DW директор
АКХЗ Муса Магомедов.
Читать интервью полностью >>>
По материалам minprom.ua
Харьковский коксовый завод в 2016г сократил чистую
прибыль более чем в пять раз
30.03.2017

ЧАО "Харьковский коксовый завод" (ХКЗ) по итогам работы в 2016 году
сократило чистую прибыль в 5,1 раза по сравнению с 2015 годом - до 1,511
млн грн. Об этом пишет bin.ua
Согласно информации к повестке назначенного на 27 апреля текущего года годового
собрания акционеров, нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года
составила 30,128 млн грн. В прошлом году завод нарастил текущие обязательства на 36,3%
- до 472,470 млн грн, долгосрочные - на 13,3%, до 470,385 млн грн. Активы компании в
прошлом году возросли на 20% - до 1 млрд 90,579 млн грн, основные средства снизились на
5,1% - до 168,291 млн грн. Численность работников предприятия снизилась на 2,3% - до
642 человек. ЧАО "Харьковский коксовый завод" производит кокс. По данным предприятия
на конец 2015 года, в собственности ООО "Аромасервис" (Донецк) находится 50,52% акций
завода, компании Carbo Trading Limited (Кипр) - 49,48% акций. Уставный капитал ЧАО "ХКЗ"
составляет 32,6 млн грн, номинал акции - 10 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Заготовка металлолома в Украине сократилась до минимального
показателя за последние 20 лет
30.03.2017

В январе-феврале ПГОК отправил на экспорт
1,7 млн тонн окатышей
31.03.2017

В январе-феврале 2017 г. входящий в группу Ferrexpo Полтавский
горно-обогатительный комбинат отправил на экспорт 1,71 млн тонн
железорудных окатышей. Об этом свидетельствуют данные ГП
"Укрпромвнешэкспертиза".
Экспорт производился в страны Европы и Ближнего Востока, а также Японию,
Корею и Китай. За этот же период российский "Карельский окатыш" экспортировал 944
тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 728 тыс. тонн, Михайловский ГОК (РФ) – 466 тыс. тонн,
Центральный ГОК (Украина) – 305,1 тыс. тонн железорудных окатышей. За первые два
месяца текущего года Полтавский ГОК произвел 1,741 млн тонн железорудных окатышей.
Производство Михайловского ГОКа составило 1,810 млн тонн, Карельского окатыша – 1,784
млн тонн, Северного ГОКа – 1,409 млн тонн, Качканарского ГОКа – 1,072 млн тонн. Ferrexpo
– швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью
компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей,
используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим
производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. В 2016 году
компания 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. При этом компания увеличила производство премиальных окатышей с содержанием
железа более 65% на 4,4%, до 9,498 млн тонн. Основными потребителями продукции
являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других
европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Это делает практически неизбежным очередной раунд борьбы за
этот ресурс – ведь никаких существенных предпосылок для увеличения
заготовки металлолома на сегодняшний день не существует.
По информации ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в прошлом году заготовка лома в
Украине составила всего 3,5 млн тонн. И тогда же разыгралась нешуточная битва за этот
ценный ресурс, без которого не может обойтись ни один металлургический комбинат.
Наиболее зависимы, конечно же, электросталеплавильные предприятия: им для
производства тонны стали необходимо 1,1 тонны металлолома. Но и при выплавке тонны
стали в конвертере необходимо затратить в среднем 230 кг лома. Столкнувшись с острым
дефицитом металлолома, металлурги сумели в прошлом году добиться повышения
экспортной пошлины с 10 евро/тонну до 30 евро/тонну, но победа далась им нелегко. Как
известно, первый раз Верховная Рада приняла законопроект о повышении экспортной
пошлины в апреле, но затем эта инициатива столкнулась с президентским вето – Петр
Порошенко выступил против предложения установить повышенную пошлину сроком на
три года, как того хотели металлурги. В парламенте согласились с этим предложением,
повторное голосование прошло в июле, но президент подписал закон только в сентябре.
Таким образом, уже с 15 сентября текущего года пошлина вновь может опуститься до
отметки, которая совершенно не сдерживает переток отечественного металлолома к
турецким производителям стали. Напомним, что бурный рост экспорта металлолома
произошел в 2014 году, когда поставки данного вида сырья за рубеж выросли в 3,5 раза, до
876 тыс. тонн. В 2015 году за границу ушло уже 1,212 млн тонн украинского металлолома.
Повышение пошлины, судебные иски металлургов, а также повышение закупочных цен
выше экспортного паритета позволили снизить экспорт металлолома по итогам прошлого
года до 272 тыс. тонн. Глава парламентского комитета по промышленной политике Виктор
Галасюк подчеркивает, что принятые законы о повышении экспортной пошлины, а также
по введению нулевой пошлины на импорт металлолома позитивное повлияли на рынок.
"Если бы экспорт металлолома в 2016 году был на уровне 2015 года, то есть более 1 млн
тонн, это стало бы настоящей катастрофой, ведь это треть всего потребления лома в
Украине. При сохранении экспорта лома на уровне 2015 года металлурги были бы
вынуждены приостанавливать мощности и увольнять работников. А это сотни миллионов
налоговых поступлений в бюджет и значительная потеря валютной выручки для страны.
Благодаря пошлине катастрофу удалось предотвратить", – отмечает политик. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Завод "Электросталь" за 2 мес. произвела 61 тыс. тонн
литой заготовки

Суд зобов’язали розглянути позов щодо повернення
комбінату Фірташа державі

28.03.2017

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой
обл.) в январе-феврале 2017 года произвело 61 тыс. тонн непрерывнолитой
заготовки, тогда как в январе-феврале-2016 практически простаивало.
Как сообщил представитель предприятия, в феврале 2017 года было выплавлено 30
тыс. тонн продукции. "Электросталь" в 2016 г. увеличила производство непрерывнолитой
заготовки на 8,9% по сравнению с 2015 годом – до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн.
Основную часть продукции предприятие реализует на внешних рынках. В частности, в
декабре-2016 на экспорт отгружено 24 тыс. 449,905 тонн заготовки. В целом за год на
экспорт поставлено 313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 г. - 281,886 тыс. тонн), реализовано
на внутреннем рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн). Донецкий металлопрокатный
завод (ДМПЗ) с 2000 г. начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для
собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве
и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных
элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На Днепровский меткомбинат прекращены
поставки железорудного сырья
30.03.2017

С начала марта т.г. на Днепровский металлургический комбинат
прекращены поставки железорудного сырья, сообщил генеральный
директор предприятия Вячеслав Мосьпан.
«Работаем практически с колес. Железорудное сырье мы не получали с начала
месяца, но два маршрута аглоруды все-таки пришло. Подгребли все на аглофабрике, всю
железосодержащую часть. Вовлекаем в производство шламы с содержанием железа менее
40%. Да, это неудобно и технологически, может быть, неправильно», - сказал он на встрече
с работниками предприятия 28 марта. По его словам, это влечет за собой дополнительные
трудовые затраты. «В командировке на аглофабрике работает постоянно от 20 до 40
человек. Но это позволяет на данный момент производить продукцию и получать за нее
деньги, что помогает выжить в сложившейся обстановке», - отметил глава предприятия.
Кроме того, как сообщил В.Мосьпан, руководство комбината делает все возможное, чтобы
предотвратить остановку ДМК. «В последнее время все наши усилия были направлены,
естественно, на то, чтобы хоть на сутки найти возможность заплатить за кокс,
ферросилициум, силикомарганец для конвертерного цеха…», - сказал он. Тем не менее, по
его словам, комбинат продолжает работать, несмотря на ряд объективных трудностей –
недостаток оборотных средств, ограниченные возможности закупки сырья, рост долгов за
энергоносители и т.п. «Есть надежда на изменение ситуации в лучшую сторону. Тем более
что уже просматриваются перспективы оживления рынка сбыта металлопродукции,
которую производит ДМК. Будут заказы – будет работа и будет прибыль, что позволит
рассчитаться с накопившимися за зиму долгами и войти в привычный производственный
ритм», - отметил гендиректор.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
В марте Запорожсталь увеличила производство
стали и чугуна

01.04.2017

В марте 2017 г. металлургический комбинат "Запорожсталь" увеличил
выплавку стали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на
9,2%, до 325 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Производство чугуна в марте увеличилось на 6,7%, до 286,5 тыс. тонн, а проката
снизилось на 3,1%, до 273,3 тыс. тонн. За первые три месяца текущего года меткомбинатом
"Запорожсталь" произведено 828,5 тыс. тонн чугуна, 944,5 тыс. тонн стали, 790,3 тыс. тонн
проката. Отметим, «Запорожсталь», согласно технологической стратегии, направленной
на экологическую модернизацию, в 2016 инвестировал в развитие и обновление
производства 1,8 млрд гривен. Среди крупнейших проектов комбината в 2016 году –
модернизация газоочистных установок агломашин № 3-6, что позволит обеспечить
очистку воздуха от пыли до 50 мг/м3, от сернистого ангидрида – ниже 400 мг/м3. Еще один
масштабный проект 2016 года – реконструкция доменной печи № 3. Агрегат будет оснащен
современной системой аспирации, которая обеспечит очистку выбросов от пыли до 50
мг/м3. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд грн. В рамках проекта
введена в опытно-промышленную эксплуатацию новая система аспирации литейного
двора доменной печи № 2, оснащенная высокоэффективными рукавными фильтрами с
импульсной регенерацией, мощным тягодутьевым оборудованием и системой
пневмотранспорта для возвращения уловленной пыли в производство. ПАО
"Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых,
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. На сегодня предприятие
является вторым по объемам производства металлургическим комбинатом в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура через апеляцію
домоглася скасування ухвали суду про залишення без розгляду позову
щодо повернення "Запорізького титано-магнієвого комбінату" до сфери
державного управління.
Цей комбінат за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха
Дмитра Фірташа, нагадує Радіо Свобода. Таким чином колегія суддів ухвалила рішення
повернути справу на розгляд до Господарського суду Запорізької області, який тепер
окремо буде вирішувати, коли призначати наступні засідання. Прокурори подали скаргу в
Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що 14
лютого Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського
суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням "у зв’язку з не
зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога". У ході засідання
представники бізнесу ("ЗТМК") намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили
про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської "Толексіс
Трейдінг Лімітед", яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.
"На нашу думку представник "ЗТМК" діяв всупереч інтересам держави, а саме були спроби
затягування розгляду даної апеляційної скарги, були клопотання про призначення
міжнародних процедур для повідомлення "Толексіс". Серед пропозицій до суду було і
зупинення розгляду справи на термін до шести місяців", – заявив прокурор САП Вадим
Сидоренко. Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура три рази подавала позов у
справі "ЗТМК" до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з
орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей
суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не
надали доказів сплати судового збору. "Запорізький титано-магнієвий комбінат" було
створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51%
статутного капіталу) та компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" (49%), яка входить до групи
компаній Group DF Дмитра Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ
 ГЕРМАНІЙ

Інститут Лашкарьова замовив якісніший
германій на третину дешевше
27.03.2017

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 23
березня за результатами тендеру замовив в ІЦ «Реагент» германію на 1,20
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 22 кг полікристалічного зонноочищеного германію чистотою
не менше 6N у вигляді злитків окремими партіями від 0,2 кг за ціною 54 545 грн./кг. Вміст
кожної з домішок Cu, Mg, Ga, Al, Si, Fe, As не повинен перевищувати 1013 см-3. У лютому сам
інститут замовив германій у ТОВ «Аспект-М» по 89 550 грн./кг, але згодом ціну знизили
додатковою угодою до 87 150 грн./кг. Це на 37% дорожче від нинішньої ціни. Тоді
граничний вміст домішок був більшим: Cu – 5·10-7; Mg – 7·10-6; Ga – 5·10-7; Al – 7·10-6; Si –
7·10-5; Fe – 7·10-6; As – 5·10-6. Торік германій купували тільки у ТОВ «Ендор» по 72 600
грн./кг, що дорожче на чверть. Зараз у Китаї германій різної чистоти продають по $1 560-1
850, або 42-50 тис грн./кг без урахування доставки. Ціна нинішньої угоди на 39% нижча від
очікуваної вартості закупівлі в 1,97 млн грн. Дорожчими конкурентами були «Аспект-М»,
«Ендор» і ТОВ «Укрторгекспорт». Ціна ТОВ «Вентуранік» була на 0,04% нижчою, але його
відхилили через відсутність наказу про призначення директора.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Иностранцы готовы вкладывать средства в проекты
добывающей отрасли в Украине
30.03.2017

Компания Avellana Gold заинтересована финансировать проекты по
добыче полезных ископаемых в Украине. Об этом заявил генеральный
директор компании Брайан Сэвидж на встрече с профильными
министерствами.
«За месяц до принятия решения о приобретении активов в Украине я имел короткий
разговор с Владимиром Гройсманом. Премьер-министр заверил меня, что украинское
правительство будет максимально способствовать иностранным инвесторам, - отметил
Брайан Сэвидж. - Государственный подход к привлечению инвестиций за последний год
действительно изменился, и я не жалею о своем решении финансировать проекты
добывающей отрасли в Украине». Сегодня компания Avellana Gold занимается реализацией
проекта по развитию Мужиивского месторождения полиметаллов, что в Закарпатской обл.
Как было отмечено в ходе встречи, благодаря иностранным инвестициям здесь планируют
начать масштабное производство на 500 рабочих мест с перспективой на 20-40 лет.
«Государству нужны такие инвестиционные проекты, как разработка Мужиевского
месторождения. И мы готовы изучать подробнее этот проект и продолжать диалог с
компанией Avellana Gold», - сообщил заместитель министра по экономическому развитию и
торговли Украины Максим Нефедов. Отметим, компания Avellana Gold представила
первые результаты деятельности, в частности по улучшению экологической ситуации
вблизи Мужиевского месторождения на Закарпатье. Компания уже ликвидирует
негативные последствия деятельности предыдущих добывающих предприятий и
восстанавливает экологию на этой территории. В течение 2017 года, компания начнет
утилизацию отходов на поверхности, проведет рекультивацию земельных участков и их
озеленение. Уже установлены фильтры из природных минералов для нейтрализации
кислых вод и контроля наличия в них тяжелых элементов. Компания Avellana Gold
занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и
соседних странах на территории Восточной Европы. В 2016 году Avellana Gold приобрела
предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания»,
обладающих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в
Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовский месторождения).
Читать полностью >>>

Читайте также: Кипрская компания купила
предприятие в Закарпатье >>>

По материалам geonews.com.ua, ubr.ua
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ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА СИРОВИНА

Фонд госимущества предпримет третью попытку
приватизировать ОПЗ
28.03.2017

ПрАТ «Сумиагропромбуд» – найбільший
виробник крейди
26.03.2017

ПрАТ “Сумиагропромбуд” є лідером у своїй галузі і займає перше
місце в Україні за обсягами виробництва меленої крейди. Продукція має
широке застосування в різних галузях української промисловості.
Завдяки постійному пошуку інноваційних рішень, «Сумиагропромбуд» сформував
новий стратегічний напрям діяльності – постачання продукції для підвищення врожайності
ґрунтів. Підприємство є виробником екологічного кальцієвого добрива, поставки якого вже
здійснені великим гравцям аграрного ринку: «Кернел», «Миронівський хлібопродукт»,
«Росток Холдинг», «Бонтруп Україна». Продукція ПрАТ «Сумиагропромбуд» застосовується
в тваринництві та виробництві комбікормів, виробництві сухих будівельних сумішей, скла,
керамічної плитки, кабельної продукції, вогнетривів і підлогових покриттів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
На Хмельнитчине незаконно добывали
сапонитовые глины

29.03.2017

Работники управления защиты экономики в Хмельницкой области
разоблачили служебных лиц одного из ТОВ, которые занимались
незаконной добычей и реализацией сапонитовых глин.
В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что служебные лица
одного из ООО, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2016 г. занимались
незаконной добычей и реализацией сапонитовых глин, уникальное месторождение
которых находится на севере Хмельницкой обл. Добыча осуществлялась на землях лесного
фонда, которые на праве постоянного пользования принадлежит военному лесхозу. В
результате противоправных действий служебных лиц ООО государству нанесен ущерб на
сумму свыше 720 тысяч грн. По материалам работников управления защиты экономики
военной прокуратурой хмельницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 2
ст. 240 «Нарушение правил охраны или использования недр» Уголовного кодекса Украины,
санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере от четырехсот до семисот
необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет,
или лишение свободы на тот же срок. Отметим, сапонитовые глины - это уникальные
природные образования, промышленные залежи которых впервые в мировой практике
были открыты в Украине, в северной части Хмельницкой области. Они представлены
аргиллитоподобной пестрой корой выветривания туфов, основного состава берестовецкой
свиты венду. Варваровское месторождение сапонитовых глин является единственным в
Украине. Оно также является крупнейшим, наиболее разведанным, изученным и
перспективным для промышленной разработки сапонита в мире.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

 ПРОМИСЛОВІСТЬ (ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО & ТОВАРНІ РИНКИ)
 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рубежанский химзавод "Заря" объявил о
дополнительном наборе персонала
26.03.2017

Научно-производственное предприятие "Заря" (город Рубежное)
набирает дополнительный персонал. Об этом сказано в сообщении прессслужбы предприятия, пишет ostro.org
"Сейчас у нас трудится около 2000 чел., и мы готовы принять еще 50 сотрудников. В
непростых экономических условиях, когда многие предприятия вынуждены сокращать
численность или же отправляют своих работников в неоплачиваемые отпуска, мы создаем
новые рабочие места", - рассказал генеральный директор предприятия Александр
Чернецов. Увеличение численности персонала связано с ростом объемов производства НПП
"Заря". Так, за последние 3 мес. выпуск основной продукции увеличился более чем на 30%
по сравнению с аналогичным периодом. В связи с этим требуются специалисты в области
химических технологий, ремонта и обслуживания электрического и механического
оборудования, охраны предприятия.
Будущий работник получит официальное
трудоустройство, премии, лечебно-профилактическое питание и дополнительные дни к
отпуску на основании аттестации рабочих мест.
Читать полностью >>>
По материалам ostro.org
Союз химиков назвал условие возобновления
производства минудобрений
27.03.2017

Возобновление
работы
объединений
"Азот"
в
Черкассах,
Северодонецке и Ровно возможно, если госкомпания "Укртрансгаз" вернет
346 млн м³ газа компании Ostchem, в состав которой входят указанные
объединения.
Такое мнение выразил глава Союза химиков Украины Алексей Голубов на заседании
"круглого стола" в Институте Горшенина. "Второе, Одесский припортовый завод должен
Ostchem за потребленный газ 251 млн долл. Создайте условия, чтобы ОПЗ работал
прибыльно и начал возвращать долги", – подчеркнул он. А.Голубов также пожаловался на
демпинг на украинском рынке со стороны российских производителей минеральных
удобрений. По его данным, за 2016 год украинские аграрии импортировали 1,495 млн тонн
только азотных удобрений, а в целом затраты на импорт минеральных удобрений
составили 30,5 млрд грн. "Могли бы мы избежать таких трат? Безусловно. Мы бы
полностью заменили 1,495 млн тонн своими удобрениями и сохранили бы державе 12 млрд
грн. Мы бы 900 тыс. тонн поставили калийных удобрений и сохранили еще около 9 млрд
грн. Таким образом, от 30 млрд 21 млрд грн. отнимите – вот какая бы экономия была. И
платились бы налоги, зарплата и так далее", – подчеркнул А.Голубов. Он уточнил, что 70%
импорта минеральных удобрений в Украину пришлось на России. "В ситуации, когда все
деньги идут за границу, были вынуждены остановиться два крупных завода в Ровно и
Черкассах", – сказал глава Союза химиков. Ранее руководитель юридической службы
Ostсhem Игорь Гольченко заявил, что существует угроза закрытия химзаводов группа
Ostchem в Черкассах, Ровно, Северодонецке. Эти предприятия сейчас остановлены из-за
свободного доступа на украинский рынок минеральных удобрений российских компаний,
которые занимаются демпингом, пояснил он.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
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Фонд государственного имущества Украины предпримет попытку в
этом году снова выставить ПАО “Одесский припортовый завод” на продажу.
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ФГИ Игорь Билоус.
“Будем снова пробовать продать ОПЗ. Мы выбираем нового советника, который
будет заниматься продажей ОПЗ. Он будет сотрудничать с оценщиком, аудитором и
другими техническими консультантами, которые будут рекомендовать цену завода. Она
будет такой, как было предложено в прошлом году на втором конкурсе, или ниже”, - сказал
Билоус. Глава ФГИ подчеркнул, что компания Ostchem Дмитрия Фирташа отказывается
реструктуризировать долг на сумму $250 млн, образовавшийся из-за неуплаты за поставки
газа. “Пока что контрагент, господин Фирташ, не идет на реструктуризацию долга. Он
пытается легитимизировать долг через украинские суды”, - отметил Билоус. Как
сообщалось, 6 марта Южненский городской суд Одесской области удовлетворил
ходатайство компании Ostchem Holding Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия
Фирташа) о признании в украинской юрисдикции и выполнении решения Арбитражного
института Торговой палаты Стокгольма о взыскании с ПАО “Одесский припортовый завод”
(ОПЗ) $193,26 млн долга за природный газ и $57,98 млн пени за его несвоевременную
оплату (суммарно - $251,24 млн). После двух неудачных попыток приватизировать ОПЗ в
2016 году, в декабре завод заявил, что рассматривает вариант сдачи в аренду своего
целостного имущественного комплекса. 6 февраля ФГИ на собрании акционеров ОПЗ
предварительно согласовал сдачу Одесского припортового завода в аренду. 6 марта ОПЗ,
Одесская область начал производство аммиака и карбамида из природного газа, который
поставляется компанией “ЭРУ Трейдинг” на давальческих условиях.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ & ВИРОБНИЦТВО ВИБУХІВКИ

ПАО "Кривбассвзрывпром" в 2016г сократил
чистую прибыль на треть
28.03.2017

ПАО "Промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 2016 году сократило чистую
прибыль на 32,2% по сравнению с 2015 годом - до 27,765 млн грн.
Как сообщается в годовом отчете ПАО, финансовый результат до налогообложения
снизился на 39,2% - до 33,770 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу 2016 года
составила 106,687 млн грн. При этом чистый доход в прошлом году снизился на 26,9% - до
435,190 млн грн. "Кривбассвзрывпром" обеспечивает проведение взрывных работ в
карьерах горнодобывающих предприятий Украины. Является крупным производителем
эмульсионных и неводостойких взрывчатых веществ. В его технологическую цепочку
работы входят хранение, переработка, транспортировка и непосредственно взрывные
работы. По данным НДУ на конец 2016 года, в собственности Quarex Ltd. (Кипр) находится
93,162% акций "Кривбассвзрывпрома". Ранее сообщалось, что ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" через Quarex Ltd. (Кипр) контролирует 93,162% акций ПАО. Уставный
капитал "Кривбассвзрывпрома" составляет 97,022 млн грн, номинал акции - 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РЕЗИНО-ТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ШИНИ

Уверенными шагами двигаемся по программе
разработки новых шин
29.03.2017

Свулканизирована еще одна агроновинка - 2017! Встречаете, 600
/ 70R30 TR-106 - новая бескамерная шина радиальной конструкции с
рисунком протектора повышенной проходимости.
Применяется на технике, которая выполняет работы в сельском хозяйстве как
круглогодично, так и сезонно. Применение шины: ведущие колеса тракторов и других
сельскохозяйственных машин. Трактора: CASE(IH Magnum 225,IH Magnum 250,IH Magnum
280,IH Magnum 310,IH Magnum 335); John Deere (7830,7930, 8260R, 8285R, 8310R, 8335R,
8285RT, 8310RT, 8335RT); New Holland (T8020-T8030-T8040-T8050); Deutz Fahr(Agrotron
120*130**150*150,7*165,7*180,7); Fendt 800 (826 Vario, Fendt 828 Vario). Отметим, за свою
45-летнию историю компания «РОСАВА» накопила богатый опыт и знания по разработке и
выпуску шин для легковых автомобилей и других сегментов автотранспорта. На сегодня –
здесь производят более 240 типоразмеров моделей, из них более 130 - выпускаются шины
бюджетного и медиум сегментов с диаметром 13-17 дюймов для легковых автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ROSAVA
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МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ

Старокраматорский машзавод в 2016г сократил
чистую прибыль в 8 раз

Завод "Харверст" в 2016 году увеличил
убыток в 24 раза

28.03.2017

21.03.2017

В 2016 г. Харьковский станкостроительный завод ("Харверст"),
контролируется "УПЭК", по предварительным данным, увеличил убыток
почти в 24 раза, до 5,044 млн грн, по сравнению с 2015 годом.
Как сказано в сообщении "Харверста", активы завода по состоянию на конец 2016 г.
составили 99,817 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 30,581млн грн, текущие
обязательства - 65,416 млн грн. 2015 год Харьковский станкостроительный завод закончил
с убытком 212 тыс. грн, сократив чистый доход на 14%, или на 740 тыс. грн, до 4,6 млн грн,
по сравнению с 2014 г. Завод "Харверст" - один из крупнейших в СНГ производителей
вальцешлифовальных и круглошлифовальных станков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrmach.dp.ua
Харьковский подшипниковый завод Гиршфельда
сократил убыток в 2016 г. на 63,6%
23.03.2017

В 2016 году Харьковский подшипниковый завод (ХАРП),
контролируется "УПЭК", по предварительным данным, сократил убыток на
63,6%, или на 450,153 млн грн, до 257,896 млн грн.
Активы предприятия на конец 2016 года составили 1,821 млрд грн, текущие
обязательства - 1,036 млрд грн, общая дебиторская задолженность - 235,179 млн грн. В
2015 году Харьковский подшипниковый завод сократил убыток на 4,28%, или на 31,681
млн грн, до 708,049 млн грн, по сравнению с 2014 годом. ХАРП является публичным
акционерным обществом и одной из крупнейших фирм на рынке Украины и СНГ по
производству шариковых и роликовых подшипников. УПЭК создана в 1995 году, ее
почетным президентом является депутат Верховной Рады Анатолий Гиршфельд. УПЭК
контролирует Харьковский подшипниковый завод, Харьковский станкостроительный
завод ("Харверст"), Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ),
Украинскую литейную компанию, швейную фабрику им. Тинякова, Лозовский кузнечномеханический завод (все - Харьковская область) и ряд других предприятий.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Краматорский завод тяжелого станкостроения
сократил убыток на 24% в 2016 г.
27.03.2017

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. Краматорский завод тяжелого
станкостроения (Краматорск, Донецкая обл.) сократил убыток на
24,03%, или на 30,632 млн грн, до 96,858 млн грн.
Стоимость активов завода на конец 2016 года составили 662,664 млн грн, текущие
обязательства - 445,681 млн грн, суммарная дебиторская задолженность - 30,694 млн грн. В
2015 г. Краматорский завод тяжелого станкостроения, согласно международным
стандартам финотчетности, сократил убыток на 48,4%, или на 119,562 млн грн, до 127,49
млн грн, по сравнению с 2014 годом. Краматорский завод тяжелого станкостроения
выпускает широкий ассортимент станков, в частности, колесотокарные и
колесофрезерные, лоботокарные, глубокорасточные, станки для обработки труб большого
диаметра, больших коленчатых валов, автоматические линии для обработки вагонных
осей. КЗТС является одним из крупнейших производителей тяжелых и уникальных станков
для обработки тел вращения диаметром до 5 м, длиной до 25 м и массой до 250 тонн. 97,7%
акций завода принадлежит компании Zubria Holdings Limited (Кипр).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Сумское НПО в 2016г сократило
чистый убыток на 35%

Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ, Краматорск
Донецкой обл.), по предварительным данным, в 2016 году получил чистую
прибыль в размере 2,9 млн грн, что в 8,3 раза меньше, чем в 2015 году.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров, намеченному на
25 апреля, нераспределенная прибыль СКМЗ на 1 января 2017 года составила 46,02 млн грн
(годом ранее - 40,6 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году СКМЗ получил почти 24 млн грн
чистой прибыли против 15 млн грн убытка годом ранее. Согласно публикации, за год завод
незначительно увеличил текущие обязательства, до 143,21 млн грн, а долгосрочные
сократил на 45% - до 53,37 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность за год выросла
на 67,5% - до 183,24 млн грн, активы в целом сократились на 9,8%, до 357,76 млн грн.
Собственный капитал ПАО "СКМЗ" на начало текущего года составляет 152,35 млн грн, в
том числе уставный - 59,02 млн грн. Численность персонала компании за год сократилась
на 61 человека - до 1015 работников. Основная специализация СКМЗ - производство
адъюстажного, прецизионного прокатного и кузнечно-прессового оборудования,
подъемно-транспортного оборудования, путевой техники. Чистый доход компании в 2015
году сократился на 20,2% к 2014 году - до 126,05 млн грн. По состоянию на второй квартал
2016 года компании Ganado Trade принадлежит 24,96% акций СКМЗ, физлицу - 22,54% (на
конец 2015 года этим пакетом владел Сергей Близнюк).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Завод «Ленінська кузня»
змінив назву
31.03.2017

Акціонери ПАТ «Завод «Ленінська кузня» змінили назву підприємства
на ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському». Про це власники повідомляють на
сайті акціонерного товариства.
"На річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод
«Ленінська кузня», які відбулися 30.03.2017 року, акціонерами Товариства було прийнято
рішення про зміну найменування ... на Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на
Рибальському»", - йдеться у повідомленні. Завод "Ленінська кузня" спеціалізується на
виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних
трайлерів, суден спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті. В 1991–
2002 рр. на «Ленкузні» побудовано корвет ВСМУ «Тернопіль», з 2004 року тут розпочато
будівництво бронекатерів проекту «Гюрза» для Держприкордонслужби, а з 2012 року –
бронекатерів «Гюрза-М» на замовлення Міноборони. За даними з відкритих джерел, в
умовах зовнішньої агресії, «Ленкузня» освоює виробництво нових розробок оборонного
призначення, серед яких 40 мм-гранатомет УАГ-40 з вітчизняної оптикою, бойові модулі
для бронетехніки ОБМ, БМ «Скорпіон». У 2015 р. підприємство узялося до робіт зі створення
двох нових бронемашин – 10-тонної БМ «Тритон» та 15-тонної БМ «Арбалет». Крім того,
завод бере участь у кооперації з виробництва радіоелектронного обладнання для оборони
держкордону. Відзначимо, 2016 р. завод "Ленінська кузня" закінчив із прибутком 8,498 млн
грн (збиток підприємства в 2015 р. склав 5,535 млн грн.). Нагадаємо, Чистий збиток
компанії за підсумками 2015р. скоротився на 83,45% – до 5,54 млн грн. Сумарна дебіторська
заборгованість зменшилася на 31,3% – до 122,02 млн грн, поточні зобов’язання –
скоротилися на 27% – до 342,57 млн грн. Разом із тим, довгострокові фінансові інвестиції
зросли на 2,6% – до 22,19 млн грн, а довгострокові зобов’язання – збільшилися на 50,2% –
до 110,81 млн грн. Активи зменшилися на 13% до 610,09 млн грн, штат підприємства зріс
на 16,7% – до 376 осіб. Пакетом із 83% акцій "Заводу "Ленінська кузня" володіє "Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал"
президента України Петра Порошенка. Саме в цей фонд Порошенко передав свої бізнесактиви задля формального дотримання закону про розділення бізнесу і держслужби. Ще
11,5% належить ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" нардепа Ігоря Кононенка, замголови фракції "Блок Петра
Порошенка".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
«Електроважмаш» замовив сталь на 12 млн. чеській фірмі,
що належить харків’янкам
01.04.2017

27.03.2017

ПАО
"Сумское
машиностроительное
научно-производственное
объединение" (Сумское НПО) завершило 2016 год с чистым убытком в
размере 1,143 млрд грн, что на 35% ниже аналогичного показателя 2015 года.
Согласно объявлению о повестке дня общего собрания акционеров ПАО 24 апреля,
его непокрытый убыток к началу 2017 года составил 4,164 млрд грн., что на 36,7% больше,
чем годом ранее (3,064 млрд грн). Как сообщалось, в 2015 году чистый убыток Сумского
НПО вырос на 25,7% к 2014 году, до 1,76 млн грн. За минувший год объединение нарастило
текущие обязательства на 20,8% - до 9 млрд 176 млн грн, долгосрочные сократились на
13,3% - до 195,03 млн грн. Собственный капитал компании составляет "минус" 3 млрд 129,5
млн грн (годом ранее – "минус" 2 млрд 032 млн грн), уставный капитал – 710,85 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 5% - до 3 млрд 780 млн грн,
активы в целом – на 7,8%, до 6 млрд 242 млн грн. За прошедший год объединение
сократило численность работников на 1206 человек, до 7,726 тыс. работников (за 2015 год
были уволены 2,123 тыс. человек, а к началу 2012 г. на предприятии работало 12,876 тыс.
человек). В повестку дня собрания внесены вопросы результатов деятельности
предприятия за 2012-2016 гг., утверждение направлений работы на 2017 г., распределение
прибыли и покрытия убытков по итогам пяти предыдущих лет, перевыборы членов
набсовета и ревкомиссии и другие.
Как сообщалось, общее собрание акционеров объединения не удавалось провести четыре года
подряд из-за конфликта акционеров. Однако в начале мая 2016 года Владимир Лукьяненко и Вадим
Новинский выиграли в Лондоне арбитраж в споре об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО"
между компанией В.Лукьяненко и одного из бенефициаров "Смарт Холдинга" Вадима Новинского с
одной стороны, и контролирующим объединение бизнесменом Константином Григоришиным с
другой. Затем 25 октября состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО на котором в новый
состав НС были избраны гендиректор "Смарт Холдинга" Алексей Пертин и экс-генеральный директор
и крупный акционер ПАО Владимир Лукьяненко. По состоянию на 4 квартал 2016 года компания
Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще 13,5124%
принадлежало "Просцено трейдинг" (Кипр). Сумское НПО - один из крупнейших в Европе
производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного
назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для
химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций. Чистый
доход СНПО в 2015 году вырос на 57% к 2014 году - до 1,7 млрд грн.

ДП «Електроважмаш» 20 і 28 лютого уклало дві угоди з компанією
«Ksanko s.r.o.» (Чехія) про постачання сталі на загальну суму 424 тис євро, або
12,18 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч без відкритих торгів замовили 176 тис кг холоднокатаної електротехнічної
сталі за 320 тис євро. У звіті про укладення договору не вказано ціни окремих видів сталі.
Ще 104 тис євро дадуть за бандажне кільце з корозійностійкої аустенітної сталі
виробництва компанії «Saarschmiede GmbH» (Німеччина). Єдиним конкурентом було
харківське ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Системи автоматизації виробництва»
Олександра Панченка. Обидва учасника жодного разу не знижували ціну під час аукціону.
Чеська «Ksanko s.r.o.» належить харків’янкам Дар’ї та Оксані Євдокімовим. Згідно статуту
фірми, торік часткою Дар’ї Євдокімової володів Андрій Євдокімов – чоловік Оксани
Євдокімової. У 2014-2015 роках «Електроважмаш» уклав із фірмою чотири угоди про
придбання датчиків, ізоляторів, пристроїв і лиття на загальну суму 1,41 млн євро. Оксана
Євдокімова також володіє харківським ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Хіменергомаш», яке з 2010 р. отримало підрядів на 30,36 млн грн., майже всі – у
нинішнього замовника. Крім того, раніше вона була засновницею ТОВ «Променергосервіс»,
а Андрій Євдокімов – засновником ТОВ «Світенергопром». У 2014 р. Господарський суд
Харківської області визнав недійсним рішення АМКУ про те, що ці компанії спотворили
результати тендеру заводу «Електроважмаш». Мова йшла про закупівлю продуктів
нафтопереробки у 2012 р. Фірма «Світенергопром» фігурувала у кримінальному
провадженні №12015220000000157, порушенному міліцією 28.02.2015 за фактами
розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод
«Електроважмаш». Фірму згадували у переліку «підприємств з ознаками фіктивності», яким
держзавод у 2013-2014 році безпідставно перерахував 505 млн грн. В останнє
«Світенергопром» згадувався у судовому реєстрі по цій справі у квітні 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

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

Энергомашспецсталь поставит продукцию
металлургическим компаниям
28.03.2017

ПАО «Энергомашспецсталь» (ПАО «ЭМСС») заключило контракты на
поставку валковой продукции металлургическим предприятиям «Евраз
НТМК» и «Евраз ЗСМК».
По заказу меткомбината «Евраз-НТМК» ЭМСС изготовит рабочие валки горячей
прокатки, оси и бандажи шаропрокатного стана. В общей сложности для этой компании
будет изготовлено и поставлено 193 единицы оборудования общим весом 163 тонны. Срок
выполнения контракта – III- IV квартал 2017 г. Также в марте 2017 г. подписан контракт
между ПАО «ЭМСС» и ОАО «Евраз ЗСМК» на поставку 71 тонны рабочих валков горячей
прокатки. Изделия пройдут полный цикл обработки и будут поставлены в июле 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам emss.ua
Компанія Aluthea відкриє на Львівщині завод
із ливарного виробництва
30.03.2017

Можливість відкриття на Львівщині заводу з ливарного виробництва
обговорили на зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка та
представники компанії Aluthea. Про це пише Depo.Львів.
За словами інвесторів, на початку роботи планують встановити три ливарні машини
і за наступні два-три роки – розшити виробничі потужності, а ще через п’ять-сім років –
подвоїти обсяг вкладених інвестицій. У розмові Олег Синютка зауважив, що на Львівщині
сьогодні формується автомотокластер. В області вже є п’ять великих підприємств цього
напрямку. На найбільшому з них працює близько шість тисяч, а на найменшому – дві тисячі
осіб, – повідомив він. Крім того, голова Львівської ОДА акцентував на формуванні у
подальшій перспективі кластера з ливарного виробництва на території області. На
завершення Олег Синютка запевнив представників компанії Aluthea, що вони можуть
розраховувати на підтримку під час оформлення юридичних документів та на всебічну
допомогу в реалізації проекту. Зазначимо, що компанія Aluthea займається обробкою
алюмінію, виробляє широкий спектр простих і складних деталей різної ваги. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ

На запорожском «Укрграфите» сократят
две трети сотрудников
26.03.2017

В Запорожье из-за торговой блокады ОРДЛО компания «Укрграфит»
сообщила профсоюзам о запланированном 70% сокращении своих
сотрудников. Об этом пишет mv.org.ua
В г. Запорожье представитель профсоюза металлургической и горнодобывающей
промышленности сообщил наблюдателям СММ ОБСЕ, что блокада повлияла на работу всех
металлургических заводов в Запорожской обл., а также о том, что «Укрграфит» сообщил
профсоюзам о запланированном 70% сокращении штата из 2 200 сотрудников. Напомним,
23 декабря 2016 г. в актовом зале цеха № 11 ПАО «Укрграфит» состоялось торжественное
собрание, на котором были подведены итоги производственного соревнования за ІІ
полугодие 2016 среди трудовых коллективов цехов. Отметим, продукция «Укрграфита»
широко используются на металлургических предприятиях …
Читать полностью >>>
По материалам mv.org.ua
Украину избрали запасным поставщиком двигателей
для турецкого танка Altay
29.03.2017

В марте был подписан Меморандум о возможности поставки
украинских дизельных двигателей типа 6ТД-3 мощностью 1500 л.с.,
разработки Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению.
Этот двигатель должен стать дальнейшей модернизацией "линейки" силовых
агрегатов 6ТД. Притом, украинский двигатель предполагается как замена агрегату фирмы
MTU. Однако, Меморандум - это еще не контракт. К тому же в Турции уже неоднократно
анонсировали сотрудничество с Украиной в военной сфере, которое на практике пока не
реализовалось. Но уже тот факт, что украинский двигатель даже гипотетически избран для
установки на перспективный турецкий танк - это позитивный момент. Правда, чтобы
осуществить этот проект на практике, харьковскому КБ еще предстоит провести много
работы. Отметим, что проект по созданию современного турецкого танка Altay - это чуть ли
не национальный проект, который курируют на самых верхах. Его разработка щедро
финансируется уже не один год. Притом, была поставлена задача максимально
локализовать его производство в самой Турции. Ранее разработкой силовой установки для
этого перспективного турецкого танка занималась турецкая частная компания TUMOSAN,
которая весной 2015 г. подписала контракт с Подсекретариатом оборонной
промышленности Турции на сумму 190 млн. евро. В контракт входит проектирование,
разработка, производство прототипов, испытания и сертификация силовой установки,
компания также обязалась разработать топливную систему и электронный блок
управления двигателя. Но, видимо, в Турции стали понимать, что разработать танковый
двигатель с нуля - это непростая задача.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Завод в Олександрії виконав замовлення на елетромостовий
спеціальний двобалочний кран
31.03.2017

Завод “Віра-Сервіс Інтермаш” повністю завершив виконання
замовлення з розробки та виготовлення підйомно-транспортного обладнання
для одного з вітчизняних металургійних комбінатів.
Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-центр
підприємства. Це електромостовий спеціальний двобалочний кран, оснащений поворотним
візком вантажопідйомністю 5 + 5 тонн і прольотом 31,5 метрів. Відвантаження основних
вузлів кранової техніки здійснювалася на залізничних платформах. Запчастини та
комплектуючі відправлені автомобільним транспортом. ТОВ Завод ПТО «Віра-Сервіс
Інтермаш» – підприємство, яке має багаторічний досвід і виробничу базу для виробництва
мостових та козлових кранів. Виробництво підіймально-транспортного устаткування –
основний профіль заводу. Функціонал його робочих цехів максимально пристосований до
розробки саме мостових кранів і іншого схожого обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Кабмин решил приватизировать
“Электронмаш”
01.04.2017

Кабинет Министров решил приватизировать государственное
предприятие “Электронмаш”. Об этом говорится в постановлении Кабмина
є214 от 29 марта, передают Украинские новости.
Согласно ему, правительство приняло решение приватизировать предприятие с
целью привлечения инвестиций. ГП “Электронмаш” специализируется на производстве
компьютерных станций Инпарком, силовой электроники, электронных контрольнокассовых аппаратов, автоматических систем учета газа, систем коммерческого учета и
оплаты за энергоресурсы и коммунальные услуги. 11 января Кабинет Министров упростил
процедуру передачи объектов государственной собственности в сферу управления Фонда
государственного имущества для дальнейшей приватизации. В 2016 году Фонд
государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 188,9
миллионов гривен от приватизации государственного имущества, что составило 1,2% от
запланированных 17,1 миллиардов гривен.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА
 КОМПАНІЇ

Компания KTD Group запустила производство
на заводе в городе Канев
22.03.2017

На мощностях завода уже ведётся производство полного цикла
стиральных машин, электрочайников, миксеров, тепловентиляторов и др.
бытовой техника под брендом Saturn и другими марками под заказ.
Также компания достраивает новый завод холодильников и духовок в Черкассах в
который будет инвестировано $23 млн., при этом запуск первой очереди этого завода по
духовкам намечен уже на начало апреля 2017 г. Александр Кузин, глава представительства
Электролюкс, побывавший сегодня на открытии завода электромясорубок в Каневе высоко
оценил качество и уровень сборки выпускаемой продукции. Рассматривается возможность
запуска производства на мощностях КТД групп некоторых наименований бытовой техники
для этой всемирно известной компании. Благодаря налаженной дилерской сети продукция
завода реализуется как в Украине, так и поставляется в страны СНГ и ЕС, такие как
Венгрия, Румыния, Польша, Чехия, Словакия, Франция, а также в ОАЭ и страны Африки.
Отметим, в KTD Group входят 553 региональных розничных магазинов бытовой техники
франчайзинговой сети "E-ELECTRIC.UA", несколько торговых марок техники, светильников
и других товаров народного потребления. …
Читать полностью >>>
По материалам 24tv.ua
NORD переніс виробництво холодильників
з України до Китаю
28.03.2017

Виробник холодильників і морозильників NORD переніс
виробництво в Китай, на майданчик багатопрофільної корпорації по
випуску побутової техніки Midea. Про це пише zaxid.net
У повідомленні наголошується, що NORD випускався на потужностях Донецького
заводу холодильників, і «з часу консервації заводу в 2014 році протягом останніх двох років
ми проаналізували десятки провідних світових виробничих майданчиків в пошуках
найкращого високотехнологічного виробництва холодильників». «Намагаючись зберегти і
перенести накопичений досвід у конструкторських розробках, а також враховуючи
практику більшості європейських та світових торгових марок (Siemens, Whirlpool, Samsung)
було прийнято рішення зупинити свій вибір на китайському виробничому майданчику
світового лідера компанії Midea», – повідомляє прес-служба компанії. Згідно інформації
фірми, компанія Midea, заснована в 1968 році, є одним із найбільших виробників і
експортерів побутової техніки в Китаї. Сьогодні група Midea нараховує 130 тис.
співробітників, у тому числі іноземних фахівців виробничих компаній. Нагадаємо, що в
серпні 2014 року на той час український виробник холодильної техніки ПАТ «Норд»,
припинив роботу підприємства в Донецьку. Пізніше президент групи «Норд», колишній
нардеп Валентин Ландик продав пакет 79,93% акцій виробника холодильної техніки ПАТ
«Норд» російському ТОВ Діорит-Технис.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
 РИНОК

Как спасти украинский рынок
бытовой техники
27.03.2017

По итогам 2016 года рынок бытовой техники и электроники показал
рост на 21,6% в гривне. Такие данные озвучила компания GfK Ukraine. На
конец прошлого года продажи достигли 58,3 млрд грн.

Безоговорочным лидером по росту продаж в 2016 г. стала телекоммуникационная
техника - на 40,5%, до 18,3 млрд грн. Главными драйверами роста здесь стали смартфоны,
смарт-часы и фитнес-браслеты. "Интересно, что смартфонов в 2016 году стали покупать
меньше, но тратить на них стали гораздо больше. Что касается умных браслетов и часов, то
они просто "взорвали" рынок. Только на нашей площадке продажи выросли в 12,5 раза по
сравнению с 2015 г.", - комментирует руководитель маркетплейса Prom.ua Иван Портной.
По словам руководителя департамента мобильных устройств "Samsung Electronics Украина"
Виталия Кузнецова, рост спроса на смартфоны обусловлен миграцией потребителей с
кнопочных телефонов на телефоны с большим функционалом. Примечательно, что рост
продаж показывают практически все товары группы, в частности, растут продажи
стиральных машин, холодильников и морозильников. А вот мелкие бытовые товары
пользовались у населения пониженным спросом - рост составил 10%. Что касается продаж
бытовой электроники, то они выросли на 13,2%. В деньгах продажи в сегменте составили
7,72 млрд грн. Лидеры этого сегмента - телевизоры, экшн-камеры и миниколонки.
Существенно вырос рынок офисной техники - до 880 млн грн, что на 15,5% больше, чем в
2015 году. На что падает спрос, так это на фотокамеры - их в 2016 году купили на 11%
меньше. Всего на фототехнику было потрачено 580 млн грн.
Худшее позади? Рост продаж в деньгах, к сожалению, не говорит о восстановлении
потребительского спроса. Покупатели продолжают экономить и тратятся на новую технику
только в крайнем случае. "Покупка новой бытовой техники происходит в том случае, когда
старая приходит в негодность и дальнейшему ремонту не подлежит", - отмечает
гендиректор Philips в Украине Ирина Березовская. Предпочтение отдается лишь брендовой
технике, в качестве которой они уверенны. Лишних денег у потребителей нет, а значит, они
не готовы на эксперименты. Вместе с тем, хотя покупатели и выбирают брендовую
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технику, переплачивать за нее они не готовы. "Спрос на технику в сегменте выше $700
снижается, поскольку украинский рынок очень чувствителен к цене. Хотя валютных
колебаний, сопоставимых с теми, что были в 2014-2015 г., в минувшем году не было, тем не
менее, пока рано говорить о стабилизации", - говорит представитель компании Dell. "Рынок
растет не за счет увеличения количества проданной техники, а за счет роста цен на нее. За
весь период кризиса из-за девальвации цена на единицу продукта выросла в два раза", резюмирует Ирина Березовская. По данным торговой площадки Prom.ua, средний чек на
смартфоны за 2016 год вырос на 20% и составил 2,3 тыс. грн, на ноутбуки - на 63% (7,6 тыс.
грн). Средний чек на бытовую технику вырос еще больше: на стиральные машины - на 50%
(3,7 тыс. грн), на холодильники - на 42% (7,8 тыс. грн), на микроволновые печи - на 42%
(1,5 тыс. грн).
Перешли на темную сторону. Одна из особенностей украинского рынка бытовой
техники и электроники - он практически полностью зависит от импорта. В Украину
завозится 100% бытовой электроники и фототехники, 90-95% большой и малой бытовой
техники. Смартфоны и прочие товары телекоммуникационного сегмента состоят из 95%
импортных товаров. По данным компании GfK Ukraine, в 2016 году каждый пятый планшет,
смартфон, ноутбук, который продавался в Украине, был завезен нелегально. Объем "серых"
поставок фотоаппаратов достигал 25%, холодильников и стиральных машин - до 15%,
телевизоров - до 10%, мультиварок - до 13%, пылесосов - до 18%. А в некоторых группа
товаров "тень" может составлять до 60%. В целом, по подсчетам GfK, теневой сектор рынка
электроники составляет от 20% в сегменте большой бытовой техники до 35% в секторах
бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования. "По нашим оценкам,
объем "серой бытовой техники" - неофициально импортированной - просто критический,
для мобильных устройств это около 20%, что составляет 2,7 млрд грн, для телевизоров приблизительно 10% от общего "официального рынка". "Серые" телевизоры продаются
исключительно в региональной рознице и небольших интернет-магазинах, - сетует Андрей
Скира, руководитель департамента аудио/видео устройств компании "Samsung Electronics
Украина". - В 2016 г. структура продаж телевизоров в Украине оценивается компанией так:
65% - национальные сети ("Фокстрот", "Эльдорадо", COMFY, "Эпицентр", MOYO) + крупные
интернет-магазины (ROZETKA, Цитрус, Алло, Фотос, Репка и т.д.), 35% - остальные
(локальные сети + небольшие интернет-магазины)". "Если посмотреть на импорт поляками
бытовой техники, то он гораздо выше необходимого для них. Все дело в том, что львиная
доля закупленного ими товара идет в Украину по "серым каналам", - рассказывает
представитель компании "Делонги Украина" Максим Олефир. Товар может ввозиться
контрабандой через границу или попадать в Украину почтовой доставкой. Например, в
разделе "Смартфоны" популярных интернет-сайтов около некоторых моделей телефонов
часто красным цветом отмечено, что товар находится в Польше, потому срок поставки
гаджетов составляет семь рабочих дней. Тот факт, что товар везут из Польши, может стать
причиной ряда проблем, отмечают эксперты. Так, техника может быть не сертифицирована
для продаж в Украине, то есть возможно возникновение проблем с гарантийным
обслуживанием. Тенденцию подтверждают представители импортеров мировых брендов
техники. "Мы перестали ввозить товары фотосегмента в Украину, потому что они мертвым
грузом ложатся на склады дистрибьютора, - сетует директор по продажам и маркетингу
"Canon Украина" Алла Идобаева. - Особенно сложно продать официальную технику на
западе страны - во Львове, Львовской обл., на Волыни. Там "сидят" на товаре, ввезенном из
близлежащих стран и купленном по объявлениям "Закажи!", "Привезем за 3 дня!", "По
ценам ниже цен дистрибьютора на 15%". И покупатель, пользуясь тем, что Canon надежная техника, отказывается от покупки официальной техники, зная, что она и так
будет долго работать". По словам Игоря Макарова, гендиректора Miele в Украине, они часто
сталкиваются с подобными проблемами. "Мы обнаруживаем в сети разнообразные сайты с
доменами, схожими с нашими, якобы официальных представительств компаниипроизводителя. Для нас такие сайты-обманки сразу видны, а вот потребитель может не
понять, что его обманывают. На таких сайтах обычно продают несертифицированную
технику, которая не предназначена для украинских покупателей. Как это можно понять?
Просто проверить инструкцию - она должна быть на украинском языке", - разъясняет
Игорь Макаров. Он обращает внимание, что в случае поломки официальный представитель
никак не сможет помочь покупателю. "В 2016 г. мы получили больше 5 тыс. жалоб
потребителей на продавцов сложной бытовой техники. Из них мы рассмотрели 60%
обращений и помогли решить проблему, а 40% остались без рассмотрения, поскольку
большинство из них не были подтверждены расчетным документом или документ не имел
всех реквизитов", - рассказывает и.о. заместителя председателя Госпотребслужбы Украины
Лилия Стиренко. По ее словам, в интернет-торговле реакция на жалобы еще хуже.
"Госпотребслужба смогла рассмотреть всего 1% жалоб на интернет-магазины, торгующие
сложной техникой. 99% жалоб не были удовлетворены именно из-за отсутствия
подтверждающих покупку документов либо качество такого документа не соответствовало
законодательству, - объясняет Лилия Стиренко. - Нет реквизитов - нет согласования
проверки продавца - нет защиты прав потребителя". Так, согласно мониторингу,
проведенному активистами общественного движения "Молодежь за права потребителей"
Всеукраинской федерации "ПУЛЬС" ко Дню защиты прав потребителей, из 50 украинских
интернет-продавцов бытовой техники наименование юридического лица или фамилию,
имя, отчество физического лица-предпринимателя не указали 60% магазинов, а
юридический адрес - 54% онлайн-магазинов. Огромны и потери государства. "Если взять
для расчетов минимальный показатель, что 15% продаж техники находится в "тени", то в
2016 году при общем объеме рынка техники и электроники в 58 млрд грн бюджет потерял
как минимум 1,35 млрд грн", - подсчитала координатор Комитета бытовой электроники
Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова. Эксперт по вопросам налоговой и
бюджетной политики "Реанимационного пакета реформ" Вячеслав Черкашин, ссылаясь на
исследование USAID ЛЕВ 2014-15 года, называет другие цифры. "Всего в "тени" находятся
14-15 млрд грн, которые приходятся на несколько сегментов экономики, в том числе и на
рынок электроники", - отмечает эксперт.
Как спасти рынок. По мнению компаний импортеров-членов ЕBА и экспертов
Реанимационного пакета реформ, для детенизации сектора необходим комплекс реформ.
"Нужно говорить прежде всего о комплексных мерах, - уверяет Вячеслав Черкашин. Эксперты РПР наработали ряд предложений по детенизации экономики и уменьшению
уклонений от уплаты налогов при импорте и розничной торговле, в частности и рынка
электроники. Во-первых, это реформа таможни, потому что контрабанда - это, наверное,
основная болезнь на рынке электроники. Во-вторых, либерализация и демонополизация
рынка РРО, а также стимулирование бизнеса к добровольному использованию кассовых
аппаратов, в том числе и через механизм денежных возвратов (например, лотерея кассовых
чеков, при которой чек является также лотерейным билетом)". "Внедрение РРО является
подходящим инструментом для сокращения манипуляций с доходами и увеличения уровня
защиты прав потребителей, - уверяет Вячеслав Черкашин, - Если упрощенно, то больна не
вся упрощенная система, а только отдельные рисковые сегменты. Их надо выявить и
нейтрализовать, при этом обязательно сохранив упрощенную систему для "белых"
предпринимателей". Кроме того, введениe фиксации расчетных операций на рисковые
группы товаров сделает возможным проведение таможенного постаудита, а значит
занижать стоимость товара на границе станет невыгодным. Если станет невозможно
торговать товаром без документов о его происхождении, то существенно сократится и ввоз
без таможенного оформления. И тогда таможня действительно станет сервисным органом
и будет в 99% оформлять товары по цене, указанной импортером. "Стране нужна
системная, радикальная реформа таможни, с перенабором сотрудников на открытых
конкурсах и достойными зарплатами новым сотрудникам. Также необходимо
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усовершенствовать рискоориентированные системы, внедрив прозрачные механизмы
формирования профилей рисков как для таможни, так и для всех сопутствующих служб", уверены в РПР. Ведение обязательного кассового аппарата при торговле сложной техникой
на гарантии было принято Верховной Радой в конце декабря 2016 года, когда парламент
внес соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины и профильные законы.
"Таким образом в секторе торговли сложной техникой удастся вывести из тени тех, кто
прикрывается малым бизнесом, уклоняясь от налогов и ответственности за свой товар, считает Александр Громыко, президент KTD Group, соучредитель коалиции "За
детенизацию экономики". - Безответственно продавать дорогостоящую технику, тот же
iPhone за 25 тыс. грн, оставаясь на "упрощенке" и показывая оборот в 1 млн грн в год".
Министерство экономики Украины и рабочая группа, которые формируют список, уже
внесли в него ряд изменений, чтобы сделать переход на кассовые аппараты менее
болезненным для честного малого и среднего бизнеса. "Из списка удалены зарядки,
колонки, мыши, клавиатуры, веб-камеры, плееры, наушники, гарнитуры, usb-флешки,
носители памяти, электронные сигареты. Были удалены десятки товаров, в том числе и
очки, коляски, мангалы. Мы со своей стороны пытались максимально учесть интересы
малого законопослушного бизнеса", - рассказывает София Арасланова, гендиректор
ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники". Еще одна инициатива, которая
должна снизить затраты предпринимателей на так называемую фискализацию: в случае
принятия законопроекта об онлайн-РРО (законопроект №4117 проголосован в первом
чтении, идет работа по его усовершенствованию ко второму чтению), в качестве кассового
аппарата можно будет использовать планшеты, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. По
словам главы профильного комитета ВРУ Нины Южаниной, парламент рассмотрит его до 1
апреля. Не последует после внедрения РРО и роста цен, уверяют в ассоциации "Украинские
импортеры бытовой электроники". "Рост объемов официального рынка будет
способствовать уменьшению стоимости единицы товара для конечного потребителя", солидарна с коллегами координатор комитета бытовой электроники Европейской бизнес
ассоциации Виктория Куликова. "Минимизация "серого" и "черного" импорта - самый
сильный стимул вендора увеличивать инвестиции в рынок. И чем скорее мы наведем здесь
порядок, тем скорее вернемся к тем объемам, которые были у нашей компании в лучшие
времена", - резюмирует Александр Шабанов, руководитель подразделения по развитию
бизнеса компании LG, которая из-за проблемы теневого сектора вынуждена была
сократить присутствие в Украине.
Читать полностью >>>
© Игорь Должан
По материалам delo.ua
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Машинобудівне підприємство у Краматорську здатне виробляти
до 100 вітрових турбін на рік
29.03.2017

У
Краматорську
Донецької
області
працює
машинобудівне
підприємство Furlander Windtechnology, яке здатне щорічно виробляти до 100
вітрових турбін потужністю 3 МВт.
Вітряки, які можуть забезпечити струмом селище на 2-3 тис жителів, збирають за
німецькою технологією. Компанія освоїла виробництво основних компонентів вітрових
агрегатів, а електричну “начинку” імпортує. Вартість вітроагрегатів нашого виробництва у
перерахунку на мегават встановленої потужності становить €0,8-1 млн. Для порівняння: 1
МВт встановленої потужності у проекті реконструкції Слов’янської ТЕС (2 блоки по 330
МВт) обійдеться у €0,85 млн. «Однак на відміну від вугільної ТЕС, експлуатація вітропарків
обходиться значно дешевше, відсутня паливна складова, токсичні викиди та золошлакові
відходи, – зазначають експерти. – В умовах паритету цін, більш коротких строків
будівництва та введення в експлуатацію, а також наявного резерву балансуючих
потужностей (у 2016 р. було введено ще один гідроагрегат Дністровської ГАЕС, який в
генераторному режимі додає в систему 324 МВт потужності), вітрова енергетика перестає
бути нішевою технологією». З початку 2017 року підприємство Furlander Windtechnology
простоює через брак замовлень і готується до випуску нових моделей вітрових агрегатів
потужністю 3,2 МВт. Останнім великим замовленням було будівництво вітропарку в
Казахстані. Сьогодні Furlander Windtechnology, яке працює з 2012 року, залишається єдиним
виробником такого обладнання в СНД. В перспективі підприємство планує налагодити
виробництво всіх механічних компонентів вітрових агрегатів.
Читати повністю >>>

Читайте також: Як cхід відходить від
"традиційної" енергетики

За матеріалами uprom.info
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПАО «Кредмаш» сообщает о поставке
асфальтовой установки в РФ
29.03.2017

Администрация ПАО «Кредмаш» сообщает об изготовлении и
отгрузке в российский город Пермь асфальтосмешивательной установки,
продуктивностью 110 тонн в час.
В свою очередь дилер предприятия ООО «Дорожная поставка» информирует, что
установка была доставлена по месту назначения и в сроки, указанные в контракте.
Стоимость этой установки не разглашается. Также «Кредмаш» сообщает, что выполняет все
взятые на себя обязательства относительно поставки асфальтосмешивательных установок,
даже несмотря на загруженность предприятия. Отметим, ПАО «Кредмаш» в 1 квартале
2017 года реализовал потребителям 14 асфальтосмесительных установок, что превышает
аналогичные показатели 2016 года в 2,8 раза (в 2016 году за аналогичный период было
реализовано всего 5 установок). Завод «Кредмаш» в 2016 году выполнил план по выпуску
товарной продукции. Все заявки потребителей по приобретению асфальтосмесительных
установок и запасных частей к ним выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
Имеется также портфель заказов на первую половину 2017 года. Товарной продукции
произведено на на 498,4 млн.грн. В 2016 году отправлено покупателям 32 единицы
асфальто- и грунто- смесительных установок, из которых большая часть – 21 штука,
украинским потребителям. Большая часть реализованной на рынке Украины продукции –
установки нового модельного ряда. На рынке представлена широкая номенклатура
запасных частей к дорожностроительной технике. Реализовано более 880 тыс.штук
закаточных машинок (спрос на них не уменьшается даже в межсезонный период).
Читать полностью >>>
По материалам kremenchug.pl.ua
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ДК “Укроборонпром” не втратив ринок
Таїланду
29.03.2017

ДК “Укроборонпром” закликав до співпраці міжнародних інвесторів
на Ukrainian Investment Roadshow
28.03.2017

Державний концерн “Укроборонпром” представив стратегію свого
розвитку та розповів про перспективи співпраці з підприємствами
вітчизняного ОПК на міжнародній лондонський конференції Ukrainian
Investment Roadshow.
Концерн представив Заступник генерального директора із зовнішньоекономічної
діяльності Денис Гурак. “Восени 2016 року “Укроборонпром” представив стратегію
реформування та розвитку всієї оборонної галузі України. Ця реформа є інструментом
залучення іноземних інвестицій, розширення міжнародної кооперації та кінцевий перехід
українського ОПК на міжнародні стандарти”, – заявив Денис Гурак. Вже сьогодні концерн
виробляє нову та сучасну військову техніку, яка цінується на міжнародному ринку,
постійно розширює список та географію іноземних партнерів, реалізує спільні проекти із
компаніями-лідерами глобального ринку озброєнь. Нагадаємо, “Укроборонпром” розробив
стратегію реформування ОПК України, яка зокрема, передбачає внутрішній і зовнішній
аудит. Він дозволяє отримати об’єктивний погляд на Концерн з боку провідних
міжнародних експертів, сфокусуватися на ефективному використанні ресурсів, впровадити
міжнародні стандарти управління та систему звітності. Це допоможе залучити нових
інвесторів, запропонувати їм зрозумілий принцип входження в капітал, захистити самі
інвестиції та створити унікальну ринкову пропозицію. Серед інших ключових напрямків
стратегії реформування ОПК від “Укроборонпрому”: кластеризація, корпоратизація, захист
технологій і створення платформи інноваційних розробок.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром”
Утвержден финплан “Укрспецэкспорта”
на 2017 год
30.03.2017

Кабинет министров на заседании 29 марта утвердил финансовый
план госкомпании “Укрспецэкспорт” на 2017 г. Документ был утвержден
по процедуре без обсуждения.
Согласно озвученной в ходе заседания информации, финплан “Укрспецэкспорта” на
2017 год был рассмотрен и одобрен на заседании правительственного комитета 28 марта.
“Укрспецэкспорт” является уполномоченным государственным посредником в
осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции
и услуг, подлежащих экспортному контролю. С декабря 2010 г., по решению правительства,
“Укрспецэкспорт” и его дочерние предприятия входят в состав государственного концерна
“Укроборонпром”. “Укрспецэкспорт” в январе-сентябре 2016 года увеличил чистую
прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 62,42% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 77,64 млн грн, чистый доход возрос на 37,3% - до 1
млрд 656,36 млн грн. Финрезультат за 2016 год госкомпания еще не озвучивала. Напомним,
Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном
производстве по подозрению бывшего генерального директора ГК «Укрспецэкспорт»
Сергея Бондарчука в совершении противоправных действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191
(завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, - сообщила прессслужба ГПУ. Как рассказали в ведомстве, досудебное следствие установило, что фигурант
дела, находясь в должности гендиректора «Укрспецэкспорта» в период с апреля 2005 года
по июль 2008 года, «злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному
сговору группой лиц, завладел чужим имуществом в особо крупных размерах на общую
сумму более 7,4 миллиона долларов (ГК «Укрспецэкспорт» - на сумму более $7,1 млн, ГП
«Одессавиаремсервис» (в настоящее время ГП «Одесской авиационный завод») - на сумму
более $234 тыс.) и совершил служебную подделку, повлекшее тяжкие последствия». …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua, hubs.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Розвідники дякували робітникам Житомирського
бронетанкового заводу
21.03.2017

Подякувати за допомогу і постійну підтримку колективу
Житомирського бронетанкового заводу на підприємство приїхали бійці 54го окремого розвідувального батальйону.
Розвідники зазначили, що від початку бойових дій на сході тісно співпрацюють як із
керівництвом заводу, яке консультується щодо нових розробок, так і з простими
робітниками, які готові у будь-який час доби і пору року допомогти порадою. Від початку
АТО колектив бронетанкового заводу відремонтував та модернізував майже 300 одиниць
військової техніки для українського війська. А ремонтні бригади понад 200 разів їздили до
АТО, де у зоні бойових дій лагодили техніку. Відзначимо, зараз на ДП “Житомирський
бронетанковий завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, проходять порівняльні
випробування бойових модулів для озброєння глибоко модернізованої БМП.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
ГК "Укроборонпром" готовит передачу армии
очередной партии БТР-3ДА
27.03.2017

Очередная партия новых БТР-3ДА, изготавливаемых на мощностях ГП
"Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ), успешно прошла один из этапов
приемо-сдаточных испытаний госзаказчика перед передачей ВСУ.
Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в ходе испытаний с
участием представителей Министерства обороны проверялась точность ведения огня и
работа боевого модуля "Штурм-М" новых БТР. В частности, уточняется в сообщении, в ходе
испытаний штатная мишень была расстреляна с разных расстояний из 30-мм пушки ЗТМ-1,
имеющей скорострельность 330 выстрелов в минуту. "Благодаря наведению вооружения с
помощью современного цифрового комплекса, который оснащен лазерным дальномером, а
также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех
режимах огня. Кроме того, боевой модуль "Штурм-М" оснащен также 7,62-мм пулеметом и
автоматическим гранатометом, комплексом управляемого вооружения "Барьер",
обеспечивающим бронепробиваемость не менее 800 мм на расстоянии до 5 км, что
позволяет уничтожать любую бронетехнику противника", - отмечается в сообщении. По
окончании полного цикла испытаний и принятия решения заказчиком о приемке новой
партии БТР-3ДА бронетехника будет передана в армию, сообщает пресс-служба.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Військова техніка виробництва Державного концерну “Укроборонпром”,
а саме бронетранспортери БТР-4Е, успішно пройшла процес стандартизації і
може буде закуплена Королівською Тайською Армією.
Разом з цим, Таїланд здійснив стандартизацію різних видів техніки з метою
забезпечення нею різних підрозділів своєї армії. Нині триває переговорний процес щодо
закупівлі БТР-4Е Королівською Армією Таїланду, відповідне рішення буде прийнято
протягом 2017-2018. Фахівці Концерну наголосили, що Таїланд є стратегічним партнером
України та одним із основних іноземних експлуатантів вітчизняної військової техніки. За
понад десятирічну співпрацю Королівська Тайська Армія закупила та успішно експлуатує
понад 200 одиниць військової техніки українського виробництва – за весь цей час Україна
не отримала жодної рекламації про несправність техніки. Маємо зазначити, що сьогодні в
Таїланді завершились масштабні навчання із залученням техніки нашого українського
виробництва. Танки і бронетранспортери показали дуже гарні результати та були високо
оцінені керівництвом Королівської Тайської Армії, які були присутні на навчаннях.
Державний концерн “Укроборонпром” вкотре наголошує на необхідності перевірки даних,
розповсюдження яких може завдати іміджевих втрат Україні на міжнародній арені.
“Просимо українські ЗМІ на додавати очок ворогові, що веде проти України гібридну, в тому
числі й інформаційну, війну. Питання експорту зброї – це репутація держави, наповнення
бюджету країни та інвестиції у вітчизняний ОПК”, – зауважили в Концерні. Нагадаємо,
розробки підприємств-учасників ДК “Укроборонпром” дебютують на одному з найбільших
світових шоу в морській та авіаційно-космічній галузях оборонної промисловості LIMA2017 (м. Лангкаві, Малайзія). Понад десяти інноваційних зразків військової техніки
представлені на об’єднаній експозиції Концерну, загальною площею понад 60 м. кв. Серед
головних – літаки Ан-178 та АН-148-300-МП, броньований артилерійський катер «Гюрза»
та десантно-штурмовий катер «Кентавр». На стенді також представлена низка авіаційних
та протитанкових ракет різноманітних модифікацій та безпілотна техніка. На цій, як і на
всіх інших міжнародних виставках озброєння, ДК “Укроборонпром” ставить собі за мету
залучити іноземних виробників до взаємовигідної співпраці та продемонструвати
інвесторам перспективність українського оборонного комплексу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром”
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

Запорізьке оборонне підприємство виготовило
радіолокаційну станцію для ЗСУ
01.04.2017

В рамках виконання замовлення Міністерства оборони України,
Збройних сил України передали сучасну радіолокаційну станцію 79К6,
розробки і виробництва КП «Науково-виробничого комплексу «ІСКРА».
Як повідомляє прес-служба підприємства, РЛС 79К6 є трикоординатної
радіолокаційною станцією кругового огляду, призначеної для роботи в умовах наявності
перешкод природного та навмисного типу. «РЛС побудована на базі цифрової
фазированной решітки і має 12 незалежних прийомних променів, що забезпечують
виявлення повітряних об’єктів в угломестной секторі до 55 градусів. Однією з ключових
особливостей даної РЛС є висока середня потужність випромінюваного сигналу – 6 кВт, що
досягається за рахунок застосування сучасного многолучевого клістронного передавача.
Таке значення більш ніж в три рази перевершує значення середньої потужності сучасної
транзисторної РЛС. При цьому завдяки більш високому ККД, витрачається та ж потужність.
А висока стабільність передавальної системи в поєднанні з високою частотою повторення
зондувальних імпульсів дозволяють ефективно гасити пасивні перешкоди і виявляти цілі з
малими радіальними швидкостями. Сучасна високоефективна РЛС 79К6 розроблена для
використання як частина зенітних ракетних військ з видачі даних про мету на ЗРК, а також
як інформаційне ланка з військово-повітряними цілями і підрозділами ППО щодо
забезпечення безпеки польотів», – повідомили на підприємстві. Як зазначив директор КП
«НВК «ІСКРА» Юрій Пащенко, підприємство виконує замовлення Міністерства оборони
України згідно з графіком, в установлені терміни.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

И.о. главы ГКАУ Радченко примет участие в работе
33-го Космического симпозиума в США
30.03.2017

И.о. главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ)
Юрий Радченко 3-6 апреля посетит с рабочим визитом США, где примет
участие в работе 33-го Космического симпозиума (Space Symposium).
Как сообщили в пресс-службе украинского космического ведомства, в рамках
участия в работе форума Ю.Радченко планирует встретиться, в том числе, с заместителем
администратора Национального космического агентства США (NASA) по вопросам
пилотируемых космических операций Уильямом Герстенмайером (William Gerstenmaier), а
также главой Европейского космического агентства (ESA) Йоханном-Дитрихом Вернером
(Johann-Dietrich Woerner). В состав украинской делегации также войдет руководство ГП "КБ
"Южное" (Днепр). Проходящий с 1984 года Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс
(США) считается ведущим мировым форумом в области космоса, на котором обсуждается
глобальная повестка космической политики и взаимодействия между всеми секторами
космической сферы. По данным организаторов, в работе 33-го Космического симпозиума
ожидается участие более 9 тыс. специалистов космической сферы со всего мира. Отметим,
27 марта 2017 года в Государственном космическом агентстве Украины прошли
переговоры по вопросам сотрудничества в космической отрасли с делегацией Республики
Корея. Мероприятие состоялось в формате заседания совместной Рабочей группы в рамках
V заседания Совместного украинско-корейского Комитета по научно-техническому
сотрудничеству. В состав корейской делегации вошли представители Министерства науки,
информационно-коммуникационных технологий и планирования будущего Республики
Корея, Корейского научно-исследовательского института аэрокосмических исследований
(КАРИ), Посольства Республики Корея в Украине. Украинская сторона была представлена
специалистами ГКАУ, ГП «КБ «Южное им. М.К. Янгеля», НПП «Хартрон-Aркос LTD»,
Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУИКС). В рамках
мероприятия были рассмотрены состояние и перспективы развития украинско-корейского
сотрудничества в существующих сферах кооперации, обсуждены возможности развития
сотрудничества на новых направлениях, в частности в сегменте спутниковых технологий и
применения глобальных космических систем в сфере государственной экономики.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Генпрокуратура выступила против передачи имущества
завода «Океан» российскому офшору «Zonel»

Конотопський авіазавод за 24 мільйони
відремонтує вертоліт для ВМС
27.03.2017

Військова частина А1688 (10-та окрема морська авіаційна
бригада ВМС України, Миколаїв) 15 березня уклала угоду з ДП
«Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» про ремонтні послуги на
24,10 млн грн.
До грудня мають виконати технологічну підготовку виробництва і дослідний
ремонт пошуково-рятувального вертольоту Ми-14ПС №75099, а також його наземні та
льотні випробування, повідомляється у системі «Прозорро». За угодою, вертольоту та його
агрегатам встановлюється міжремонтні ресурси 1 тис год. протягом восьми років.
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. Нагадаємо,
у грудні 2015 року ця військова частина замовила «Авіакону» продовження призначених
показників двох військових вертольотів Ми-14 за 369 тис грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Так гартуються авіаремонтники
28.03.2017

З початком воєнної агресії Росії на сході країни державне
підприємство «Луцький ремонтний завод (ЛРЗ) «Мотор» стало незамінною
ланкою у ланцюзі відновлення боєздатності Збройних сил України.
Підприємство у складі ДК «Укроборонпром», що проводить комплексний ремонт
реактивних авіаційних двигунів та їхніх агрегатів, належить до стратегічно важливих. За
підсумками 2016 року воно визнане лідером за якістю продукції серед підприємств
«Укроборонпрому». Для заводчан це визнання їхніх успіхів у зміцненні обороноздатності
держави. А для волинян «Мотор» є водночас гордістю і великою відповідальністю,
оскільки це єдине таке підприємство в Україні. ЛРЗ «Мотор» дуже швидко перелаштувався
на потреби оборони, з 2014 р. обсяги виконаних робіт зросли вдвічі. Динаміка показників
роботи підприємства лише за останній рік красномовно демонструє масштаби завдань.
Загальний обсяг виробництва за минулий рік зріс на 124%: з майже 484,5 мільйона гривень
у 2015-му до майже 1,1 мільярда гривень у 2016-му. Доходи минулого року порівняно з
попереднім зросли на 29% (а це 149 мільйонів гривень). Відповідно зросли податки та інші
платежі, сплачені до бюджетів різних рівнів (з 152,4 мільйона гривень у 2015-му до 194,4
мільйона у 2016-му). Найсерйознішим викликом для підприємства стало заміщення
складових і деталей, що раніше імпортували з Росії. На заводі проведено величезну роботу з
розвитку виробничої бази для виготовлення деталей і складових власними силами. До
виготовлення запасних частин залучили також інші вітчизняні підприємства. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Одеська Морська авіація зацікавлена у відновлені
гелікоптера КА-226
30.03.2017

Представники Морської авіації Командування Військово-Морських Сил
ЗС України, що зараз дислокується в Одесі, мають намір відновити військовий
гелікоптер КА-226, повідомляє loda.gov.ua
Він перебуває на Львівському авіаремонтному заводі та знаходиться на балансі
обласного центру медицини катастроф. Таке зацікавлення озвучили сьогодні, 30 березня,
підполковники Олександр Нагапетян та Олександр Сурайкін під час зустрічі із головою
Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. "На сьогодні у нас є потреба у такій
техніці, адже вона спеціалізована під морську авіацію. Він корисний ще й тим, що
призначений для перевезення пасажирів та рятувальних робіт. Також має всі можливості
пришвартовуватися на базі військового корабля, - зазначив полковник Олександр
Нагапетян. - У нас відповідно є можливості з часом відновити цей гелікоптер". Учасники
зустрічі погодили, що ЛОДА надішле офіційного листа на ім'я Командувача ВійськовоМорських Сил ЗС України, у якому зазначить, що не заперечує передання вищезгаданого
гелікоптера для потреб структури.
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua
Українська держава має величезний потенціал, якщо
в ці часи запускає в небо нові якісні літаки
31.03.2017

Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах,
присвячених першому польоту нового багатоцільового вантажного літака
Ан-132Д. Про це повідомляє president.gov.ua
Глава держави привітав всіх присутніх з першим польотом Ан-132Д, який
призначений для виконання широкого спектру задач в абсолютно різних кліматичних та
погодних умовах. «Маю тверде переконання, що цей літак продовжить лінійку вітчизняних
транспортників, серед яких знамениті на весь світ «Антей», «Руслан» та «Мрія», - зазначив
Петро Порошенко та додав, що погода сьогодні забезпечила проведення випробування за
непростих умов. «Але, як кажуть: дощ в дорогу – це до успіху. До успіху нашого рідного Ан132Д», - зауважив він. За словами Президента, другою батьківщиною новонародженого
літака має стати Королівство Саудівської Аравії. «Це Королівство, яке зможе спільно з нами
побудувати свою авіабудівну промисловість. І цей літак – символізує міцну основу україносаудівської дружби та партнерства», - зазначив він. Президент підкреслив, що компанії цієї
країни є головними партнерами України з реалізації потужного і нового проекту
будівництва нового літака Ан-132Д. «Це подія не лише для літакобудівників. Це визначна
подія не лише для заводу «Антонов», і не лише для України. Це подія міжнародного
масштабу», - переконаний Президент. «І те, що Україна зараз, в ці часи спроможна запускати
в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має держава», наголосив Порошенко. Він зауважив, що зараз партнерство України і Саудівської Аравії є
особливо важливим в умовах розриву коопераційних зв’язків з країною-агресором Росією.
Петро Порошенко окремо наголосив, що програма зі створення Ан-132Д є справжнім
міжнародним проектом, до реалізації якого долучилися провідні підприємства – лідери
літакобудування світу зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

26.03.2017

В Печерском райсуде состоялось два судебных заседания по делу
Николаевского завода «Океан». Первое посвящено рассмотрению заявления
гендиректора ООО «Океан - Судоремонт» Леонида Шумило.
Как стало известно в ходе этого заседания, Леонид Шумило ранее обратился в
Печерский суд с просьбой разъяснить, имеет ли ООО «Океан - Судоремонт» право
пользоваться имуществом завода «Океан» после решения Печерского суда от 9 сентября
2016 года. Леонид Шумило присутствовал в зале суда, его интересы как генерального
директора компании «Океан - Судоремонт» представляла А.Жарикова, сообщает
корреспондент НикВестей. Но в судебном заседании Леонид Шумило отозвал свое
заявление про разъяснение, что логично, если учесть что 14 ноября 2016 года
Апелляционный суд Киева лишил ООО «Океан - Судоремонт» статуса «Ответственного
хранителя» имущества ПАО, а решение Печерского суда от 9 сентября 2016 года четко
говорит о запрете использования и распоряжения имуществом «Океана». Разумеется, суд
оставил заявление Леонида Шумило про разъяснения без рассмотрения. На втором
заседании рассматривалось заявление кипрской компании «Zonel Operations Ltd» про
передачу ей всего имущества завода «Океан», о котором стало известно ранее. Изначально,
судья О. Белоцерковец не хотел допускать к рассмотрению этого заявления ликвидатора
ПАО НСЗ «Океан» Ирину Сербин, ее адвоката Владислава Грищенко, а также потерпевшую
сторону - представителя ООО ТД Анонна Игоря Волошина и его адвоката Евгения
Грушовца. Однако ликвидатор и адвокаты смогли найти правовые аргументы, которые
убедили судью допустить их к процессу. Против их позиции не возражал прокурор. Суд
приступил к рассмотрению заявления «Zonel Operations Ltd» по существу. Против
удовлетворения заявления «Zonel» выступил представитель Генеральной прокуратуры.
Также против удовлетворения заявления «Zonel Operations Ltd» выступил адвокат
потерпевшей стороны Евгений Грушовец. Он заявил, что рассмотрение заявления «Zonel
Operations Ltd» невозможно, так как компания не является стороной уголовного
производства. Также Грушовец заявил, что потерпевшим ООО ТД Анонна было подано
ходатайство про наложение ареста на имущество ПАО НСЗ Океан и попросил
приостановить рассмотрение заявления «Zonel Operations Ltd» до рассмотрения по сути
ходатайства про арест имущества ПАО НСЗ Океан. Кроме этого, Грушовец просил
приобщить к материалам дела копию ходатайства про арест, но суд ему немотивированно
отказал. После этого выступил представитель ПАО НСЗ «Океан» - единственного законного
владельца имущества ПАО - ликвидатора. Владислав Грищенко сообщил, что у
представителя «Zonel Operations Ltd», который подал заявления, а именно, у Александры
Жариковой отсутствуют законные полномочия подавать такое заявление, так как оно
подано по поддельным документам. И заявил, что рассмотрение этого заявления
противоречит закону (он также зачитал поданное в Генеральную прокуратуру заявление
про уголовное правонарушение, совершенное А.Жариковой, И.Игнатовым, В.Морозовым,
Л.Шумило и прочими неустановленными лицами преступления в виде подделки
документов, предоставленных этому же судье Печерского суда). Так как это напрямую
опровергает наличие законных полномочий у Жариковой на подачу заявления от имени
«Zonel Operations Ltd». Грищенко попросил суд приобщить к материалам дела копию
зачитанного заявления про преступление, и его поддержал представитель Генеральной
прокуратуры, однако суд немотивированно отказал в приобщении этих документов к
материалам дела. Данные обстоятельства дали основания усомниться в непредвзятости
судьи, в связи с чем представителем потерпевшего, Евгением Грушевцом в порядке,
предусмотренном законом, был объявлен отвод судье О.Белоцерковцу. На этом судебное
заседание было приостановлено до рассмотрения заявления об отводе судьи
О.Белоцерковца. О дате продолжения рассмотрения будет сообщено дополнительно.
Читать полностью >>>
По материалам korabelov.info
Завод Новинского получил заказ на
ремонт турецкого сухогруза
27.03.2017

Турецкий судовладелец поставил на стапель Херсонского
судозавода сухогруз «DIAMOND C» для текущего ремонта и очередного
освидетельствования регистра. Об этом пишет ubr.ua
Как сообщает пресс-служба компании Smart Maritime Group, в прошлом году на
Херсонской площадке этому судовладельцу отремонтировали два судна типа «Омский».
Общая замена металла тогда составила порядка 130 тонн. Сейчас объем работ
утверждается, пока начата дефектация и по предварительным прогнозам ожидается
замена металла 40 тонн, а также полная разборка винто-рулевого комплекса с проверкой
валов. Срок ремонта сжатый, 35 суток.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Миколаївський завод ремонтує танкер РФ,
який заходив в окупований Крим

27.03.2017

Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві ремонтує
російський нафтовий танкер "Roschem-2" ("Роскем-2"), який всупереч
санкціям, заходив в порти окупованого Криму.
"На Чорноморському СЗ триває ремонт танкера-нафтопродуктовоза "Roschem-2". За
допомогою плавучого дока була здійснена накатка танкера на стапельну позицію поточнопозиційного виробництва. ... Тепер миколаївські корабели виконують корпусні роботи,
ремонт трубопроводів та донно-бортової арматури", - повідомили в прес-службі компанії
"Smart Maritime Group, до якої належить ЧСЗ. Між тим, як вдалося дізнатися кореспонденту
Укрінформу, російський танкер "Roschem-2" є порушником режиму окупованої території в
Криму, і його навіть підозрювали в причетності до контрабандних схем відомого олігарха
Курченка, який нині "у бігах". Про це повідомляється на сайті "Моніторингової групи
Майдану закордонних справ". Танкер перебуває у "Базі даних морських суден, які в
порушення законодавства України та міжнародних санкцій заходили в порти окупованого
Кримського півострова з моменту анексії 18 березня 2014 року". Як повідомила прессекретар компанії "Smart Maritime Group" Владислава Максимова, судно дійсно зайшло на
ЧСЗ під російським прапором. Проте, за її словами, "жодна норма законодавства України в
даному разі не порушена, адже йдеться про взаємостосунки двох приватних компаній".
Варто зауважити, що 100-відсoтковий пакет акцій ЧСЗ наразі перебуває у "Smart Maritime
Group". Вона входить в групу "Смарт-Холдинг", яка підконтрольна одіозному російському
олігарху, народному депутату України Вадиму Новинському.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Продадуть недобудований ракетний крейсер,
щоб розрахуватись з боргами

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 КОМПАНІЇ

Ярославский сконцентрирует контрольный
пакет акций ХТЗ

27.03.2017

Недобудований ракетний крейсер "Україна" продадуть, щоб
розрахуватись з боргами суднозбудівного заводу у Миколаєві. Такий указ
видав президент Петро Порошенко.
Про це Олександр Бонь, заступник губернатора Миколаївщини, сказав, під час
зустрічі з працівниками заводу ім. 61 комунара. Робітники вийшли на протести, щоб з ними
розрахувались за борги. "У вас стоїть крейсер "Україна", є Указ президента про його
демілітаризацію. Якщо зняти озброєння і продати те, що залишиться - там вистачить на
компенсацію ваших зарплат, ще й залишиться три рази на стільки ж", - заявив Бонь.
Паралельно готується проект постанови Кабінету міністрів про демілітаризацію корабля. Її
без зауважень вже погодили Міноборони і "Укроборонпром". На черзі - розгляд в
Міністерстві фінансів і Міністерстві юстиції. "Указ президента підписаний, але весь час це
питання не рухалось. У середині грудня проект рішення Кабіну відправлений на
узгодження. У даний момент Мінекономрозвитку розіслав на узгодження цей проект в
чотири організації. "Укрборонпром" і Міноборони його вже погодили без зауважень. Зараз
залишається Міністерство фінансів і Міністерство юстиції", - додав він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Азовский судоремонтный завод восстановил
уникальный грейфер

27.03.2017

АМКУ разрешил кипрской компании Rosiland Engineering Ltd,
аффилированной с группой компаний DCH бизнесмена Александра
Ярославского, сконцентрировать более 50% акций ПАО "ХТЗ".
В конце января АМКУ предоставлял Rosiland Engineering разрешение опосредованно,
через компанию Calverton Establishment (Британские Виргинские острова), приобрести
более 25% акций ХТЗ. Как сообщалось, в апреле 2016 года Александр Ярославский,
президент и собственник инвестиционной группы Development Construction Holding (DCH),
объявил о покупке контрольного пакета акций Харьковского тракторного завода им.
Орджоникидзе. В июне и сентябре 2016 года Rosiland Engineering Limited несколько раз
обращалась в АМКУ с заявлениями о предоставлении разрешения на покупку акций
компаний Calverton Establishment и Golden Property, что позволило бы ей получить
опосредованный контроль над ХТЗ. АМКУ оставлял эти обращения без рассмотрения,
указывая, что заявитель не предоставил установленную законом информацию, включая
бенефициарных владельцев эмитентов.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
 РИНОК

28.03.2017

На Азовском судоремонтном заводе выполнили работы по ремонту 2челюстного захватывающего устройства, эксплуатировавшегося более 30
лет в Одессе. Об этом пишет cfts.org.ua
При этом, заказчику удалось сэкономить значительную сумму, так как покупка
нового подобного грейфера обошлась бы в более чем 1 млн грн. 4-канатный грейфер
геометрическим объемом 21 м³ для перегрузки сыпучих грузов, в частности зерна,
используется на 25-тонных портальных кранах и обеспечивает захват насыпного груза
весом 14700 кг. за один подъем. На АСРЗ данное грузозахватывающее устройство
охарактеризовали как уникальное. Из-за неполного смыкания огромных челюстей
грейфера, допускалось существенное просыпание груза. Для восстановления грейфера на
Азовском судоремонтном заводе применялась особая листовая сталь Хардокс 500,
используемая в конструкциях, требующих повышенной износостойкости. Для резки стали
понадобился специальный режущий инструмент, который приобретен судоремонтниками.
На заводе произведен ремонт, общая сборка и испытания работоспособности грейфера.
После всех необходимых процедур он был передан заказчику. Ввосстановленный ковш уже
проверен в работе – в частности, его применяют для догрузки судов на рейде. За 2016 год
на Азовском судоремонтном заводе было отремонтировано 43 единицы флота, а за весь
минувший год предприятие реализовало продукции на сумму более 125 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

28.03.2017

У 2016 році Україна імпортувала 3139 комбайнів, що у 2,5 рази
більше, порівняно з 2015 роком, та є найвищим показником, починаючи
із 2008 року.Про це повідомляє прес-служба УКАБ.
92% імпортних поставок припадає на топ 5 країн: Німеччина – 35%, Польща – 21%,
США – 17%, Бельгія – 11% та Білорусь – 8%. Загалом у 2016 році було імпортовано
зернозбиральних комбайнів на суму 7,3 млрд грн Найдорожча техніка постачалася із
Бельгії, і коштувала в середньому 4,2 млн грн за одиницю, німецькі комбайни в середньому
коштували 2,9 млн грн, американські – 2,4 млн грн, білоруські – 1,4 млн грн, польські – 1,2
млн грн. Натомість, український експорт зернозбиральних комбайнів у 2016 році складав
30 одиниць техніки загальною сумою 86 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

ХМЗ почав випуск власного екскаваторанавантажувача

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ. МЕТРО & ТРАМВАЇ

26.03.2017

Чем отличаются дизель-поезда КВСЗ и Pesa,
которые хочет купить "Укрзализныця"
28.03.2017

ПАО
"Укрзализныця"
(УЗ)
провело
внутреннюю
проверку
относительно дискриминации участников тендерных торгов в рамках
приобретения шести дизельных поездов.
Специалисты компании пришли к выводу, что технические требования к дизельпоездам не прописаны под одного конкретного производителя, говорится в сообщении
пресс-службы компании. Проверку на прошлой неделе проводил Департамент аудита и
контроля общества по поручению председателя правления ПАО Войцеха Балчуна. Поводом
для проверки стали обвинения председателя наблюдательного совета - президента ПАО
"Крюковский ВСЗ" Владимира Приходько. "Тендерная документация по проведению
открытых торгов на закупку шести дизельных поездов для региональных пассажирских
перевозок в трехвагонном составе в части технических требований не имеет никакой
привязки к конкретно существующей конструкции подвижного состава или
производителя, ведь в требованиях не указаны ни тип, ни марка производителя, ни
конкретные конструкционные параметры, которые характеризовали марку или серию", говорится в сообщении. Предусмотрено, что нормативно-техническая документация, по
которой будет изготовлена продукция, должна быть соответствующим образом
согласована с ПАО "Укрзализныця". Таким образом, каждый производитель, который
намерен принять участие в торгах, должен согласовать всю техническую документацию
еще до окончания конечного срока подачи тендерных предложений, то есть до 10.04.2017
года. Сейчас это сделали ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и "Акционерное
общество" Общество холдинга "Железнодорожный транспорт ПЕСА Быдгощ" (Польша).
Сравнительный анализ >>>
По материалам delo.ua

На ринок України вийшов новий екскаватор-навантажувач ЕП-5,2
виробництва Херсонського машинобудівного заводу. Про це повідомляє
служба новин порталу uprom.info
Машина збирається на шасі «Беларус 92П» і комплектується двигуном Д-245.5
потужністю 89 л.с. У конструкції машини широко використовуються імпортні
комплектуючі. Наприклад, 8-секційний розподільник – Brivini (Італія), насос –
мультиплікатор HK CBD1F5 33 F37 Z20 (Італія). За словами виробника, все гідроциліндри
виробляються на європейських заводах з використанням 5 компонентних ущільнень по
суворим стандартам якості Євросоюзу. На ЕП-5,2 стандартно виконана гідроразводка під
додаткове навісне обладнання: гідромолот, гідробур, вибротрамбовка і т.д. Машина
призначена для механізації вантажно-розвантажувальних і землерийно-транспортних
робіт на грунтах I … IV категорій в умовах обмеженого простору.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Завод «Ельворті» продав перший
кіровоградський екскаватор
27.03.2017

Перший кіровоградський «ELEX», який випускає завод «Ельворті»
(«Червона Зірка») продали в Долинську, повідомляють на сторінці «ELEX» у
Facebook. Про це повідомляє pravda-kr.com.ua
Нагадаємо, торік перший кіровоградський екскаватор «ELEX» розчищав місто від
заметів. Екскаватор-навантажувач презентували на агропромисловій виставці «АгроЕкспо»
два роки тому, 28 лютого. Новинка вітчизняного машинобудування отримала назву від
«EL» - «єлисаветградський» та «EX» - «екскаватор».
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda-kr.com.ua

Упродовж 5 років Укрзалізниця спрямує понад 100 млрд грн
в оновлення рухомого складу – Войцех Балчун

ПАО «КрАЗ» имеет в продуктовой линейке всю
спецтехнику для содержания дорог

30.03.2017

ПАТ «Укрзалізниця» у найближчі роки планує суттєво оновити
рухомий склад. За 5 років на ці потреби галузь планує спрямувати понад
100 млрд грн. Про це повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця»
Войцех Балчун.
«Ми розробили п’ятирічну стратегію модернізації рухомого складу, чого, без сумніву,
потребує Укрзалізниця. Збираємося купити нові і модернізовані наявні локомотиви,
дизель-поїзди, вантажні та пасажирські вагони. За п’ять років плануємо витратити на ці
потреби понад сто мільярдів гривень», - повідомив в ексклюзивному інтерв’ю газеті
«Факты и комментарии» голова правління. За словами Войцеха Балчуна, галузь тривалий
час не мала достатніх внутрішніх інвестицій для придбання нової техніки. «Рухомий склад
залізниці не може працювати вічно. Кожен елемент має свій термін служби, що регулюється
жорсткими державними стандартами», - зазначив керівник галузі. Він також додав, що
наразі Укрзалізниця аналізує всі можливості ринку, зокрема, в продовж останнього півріччя
Укрзалізниця підписала низку меморандумів зі світовими виробниками рухомого складу.
Войцех Балчун також повідомив, що фахівці Укрзалізниці сьогодні вивчають перспективи
запровадження високошвидкісного руху в Україні. Це питання, зокрема, нещодавно
обговорювалося під час переговорів з китайською корпорацією СRRC. «Я завжди цікавився
проектами, які здатні стимулювати перехід на новий рівень. Можу точно сказати одне: в
Україні є всі можливості для створення високошвидкісної системи залізниць. Географічно
великі міста країни розташовані так, що відстань між ними рівно близько 500 км. Для
проектів це цілком підходить. Поки потрібно зробити ретельний аналіз, чи можна
реалізувати такий план», - повідомив Войцех Балчун.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»
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Імпорт зернозбиральних комбайнівв
Україну зріс у 2,5 рази

31.03.2017

В рамках рабочей поездки в Днепр для инспектирования работы на
трассе Н-08 Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье, «КрАЗ» посетил
руководитель ГАК «Автомобильные дороги Украины» Артем Гриненко.
Цель отклонения от основного маршрута путешествия - знакомство с продукцией,
производством единственного в Украине отечественного производителя грузовых
автомобилей. С интересом глава автодора знакомился с полным циклом сборки грузовика
на главном конвейере автозавода: от закладки рамы до выхода готового продукта на
последней технологической зоне ленты конвейера. Он внимательно просмотрел различные
модели КрАЗов, которые выпускает предприятие, задавал много вопросов относительно
спецтехники, которую завод может предложить дорожникам для содержания дорог в
надлежащем состоянии, технических и эксплуатационных характеристик, интересовался
объемами, с которыми может справиться трудовой коллектив предприятия и пр. Он
отметил, что в текущем году принято решение о приобретении 200 единиц спецтехники
для нужд Укавтодора, будут объявлены тендеры и он уверен, что ПАО «АвтоКрАЗ» имеет
все шансы на победу. Прежде всего, что выпускает конкурентоспособную, современную
мощную технику, имеет всю линейку спецтехники для ежегодного содержания дорог, и
главное - это украинский производитель, который сосредоточил вокруг себя много
машиностроительных предприятий с загрузкой рабочих мест. ПАО «АвтоКрАЗ», в свою
очередь, рассчитывает обеспечить дорожников спецтехникой КрАЗ отечественного
производства, которая поможет Укравтодору навести порядок на украинских дорогах.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «АвтоКрАЗ»

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

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

 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Импорт автобусов в Украину
увеличился в 2 раза

Україна взяла участь у сільськогосподарській виставці
«AGRITEQ-2017» у Катарі

29.03.2017

Импорт автобусов в Украину в январе 2017 года увеличился по
сравнению с январем 2016 г. в 2 раза - до 88 единиц, а их таможенная
стоимость составила 7,3 млн долл.
При этом наибольшее количество автобусов прибыло в Украину из Беларуси и
Германии. "Из Беларуси в страну прибыло 58, а из Германии - 18 автобусов. Средняя
таможенная стоимость одного белорусского автобуса составляла 119 тыс. долл., а
привезенного из Германии - $12 тыс.", - говорится в сообщении Ассоциации Укравтопром".
По данным ассоциации, в январе 2017 года на территорию Украины в режиме импорта
было ввезено 9219 единиц автотранспортной техники на сумму более 130,8 млн долл. Как
сообщалось ранее, по данным "Укравтопрома", продажи новых автобусов в Украине в
январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросли на 48,5% - до 159 единиц.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Дилер «Південмашу» продав Донецькій ОДА тролейбусів для Маріуполя
з Wi-Fi та відеонаглядом на 28 млн

30.03.2017

Департамент розвитку базових галузей промисловості
Донецької ОДА 24 березня за результатами тендеру замовив ТОВ
«Торговий дім «Літан» тролейбусів на 28,19 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
До 7 червня для КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» поставлять
шість тролейбусів Дніпро Т103 виробництва ДП «ВО Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова» по 4,70 млн грн. Низькопідлогові тролейбуси будуть пристосовані для
пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та оснащені системами нахилу кузова
(кнілінг), відеонагляду та звукового і візуального інформування, Wi-Fi-роутером, відеореєстратором, кондиціонерами в салоні та кабіні водія. Торік у жовтні КП «Електротранс»
Кіровоградської міської ради замовило цю модель у ТОВ «Дуотранс» на 15% дешевше – по
3,99 млн грн. Однак тоді у специфікації не було кнілінгу, Wi-Fi-роутерів, відеонагляду, відеореєстраторів та кондиціонерів. Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі,
яка становила 30 млн грн. Керуюча компанія холдингу «Белкоммунмаш» не допустили до
аукціону через відсутність тендерного забезпечення. Відтак конкурентами стали ПрАТ
«Чернігівський Автозавод» і ТОВ «СП «Янікс». «ТД «Літан» належить Олегу Сухову і Дмитру
Науменку, співвласнику згаданого «Дуотрансу». Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ
«Літан», яке створили в 90-х рр. для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу».
Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс»
Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій
Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан»
перебуває в стані припинення через банкрутство. Нагадаємо, у березні 2016 року було
відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 році посадовцями КП
«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів
Man за завищеною ціною – по 998 тис грн. Торік у квітні суд дав слідчому доступ до
документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.
«Чернігівський Автозавод» разом із ПрАТ «Бориспільський автозавод» входить у
корпорацію «Еталон». Власниками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ
«Бодмін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія). …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
На чем будут ездить в украинских городах. Обзор новинок
городского транспорта
30.03.2017

На НСК "Олимпийский" в Киеве стартовала выставка городского
транспорта City Trans Ukraine, где свои последние новинки представили
ведущие производители, работающие на украинском рынке.
Организаторам удалось на одной площадке собрать муниципальные и частные
транспортные компании, городские власти и непосредственных производителей, чтобы до
сезона тендеров обсудить актуальные вопросы. Какую технику будут предлагать на них
производители? – выяснял корреспондент AUTO-Consulting.
Наиболее интересную новинку в Киев привез львовский «Концерн-Электрон» - это
первый украинский электробус E19101, который уже 9 месяцев работает на маршруте
Львова и за это время успел перевезти 250 тыс. пассажиров. Перевозчики могли лично
убедиться, что после довольно интенсивной эксплуатации электробус сохранил не только
опрятный вид, но и все заявленные характеристики. К примеру, пробег на одной зарядке
аккумуляторных батарей у Электрон Е19101 составляет 225 км с полной загрузкой в
режиме городского маршрута. Как сообщил AUTO-Consulting президент «КонцернаЭлектрон» Юрий Бубес: «Во время испытаний с частичной загрузкой по трассе электробус
достигал пробега 350 км. Но важно, что себестоимость перевозок на электробусе Е191 в 10
раз ниже, чем на аналогичном автобусе с дизельным двигателем. Кроме того, это
полностью экологически чистый и бесшумный транспорт». Минский автозавод участвовал
в выставке в статусе лидера украинского рынка автобусов. Буквально недавно МАЗ
поставил в Киев партию из 50 новеньких автобусов. Как говорят представители завода:
«Работали в три смены, чтобы успеть выполнить Киевский заказ в срок. Успели». На
выставке City Trans Ukraine 2017 новинки от МАЗа представлял официальный дилер
«Автек». Популярные в последние годы газовые автобусы теперь есть и в «линейке» МАЗа.
Городской 12-метровый низкопольный автобус МАЗ-203965 может работать на сжатом
природном газе, запас которого хранится в 6 баллонах на крыше. Газовый двигатель
Mercedes-Benz M906 развивает 279 л.с. Автобус оснащен «автоматом» Allison и может быть
в городском (3 автоматические двери) и пригородном (две двери) исполнениях. Довольно
любопытную новинку в Киеве показал и еще один белорусский производитель –
«Белкоммунмаш». Если раньше БКМ был известен в Украине благодаря своим
троллейбусам, то с появлением электробуса Votovt Electro спектр потребителей может
расшириться. Белорусский электробус с футуристическим дизайном еще и щеголяет
новыми технологиями. Так, в отличие от большинства подобных транспортов, Vitovt Electro
E420 укомплектован накопителем энергии на базе суперконденсаторов. С ними электробус
БКМ может проехать 12-15 км и перевезти 90 человек. Показал свою технику в Киеве и
бывший флагман автобусостроения – ЛАЗ. Правда, не совсем понятно, зачем на выставку
городского транспорта ЛАЗ привез ретро-модель туристического автобуса ЛАЗ-697? Но и
городская современная модель также была – это газовый автобус ЛАЗ А-183 CNG в
исполнении для Египта. То, что это явно не украинский заказ выдавало и расположение
дверей (спереди и сзади) и отсутствие отопителей салона, и открытая кабина. Автобус
оснащен газовым двигателем MAN мощностью 290 л.с..и баллонами для сжатого газа на 600
л. Разумеется, корреспондент AUTO-Consulting поинтересовался судьбой завода во Львове.
Представитель Citi Transport Group – нынешнего владельца ЛАЗа, нам сообщил, что
предприятие есть и готово выпускать автобусы, но с заказами – не густо. Поэтому ЛАЗ
очень рассчитывает выиграть хоть какой-то тендер.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

28

26.03.2017

У м. Доха під патронатом Прем’єр-міністра, міністра внутрішніх
справ Катару шейха Абдулли Аль Тані пройшла V міжнародна
сільськогосподарська виставка Qatar International Agricultural Exhibition 2017.
Цього року у заході взяли участь делегації з 20 країн світу та 120 місцевих,
регіональних та зарубіжних компаній. Зокрема, окремими стендами були представлені
фірми Бахрейну, Єгипту, Ефіопії, Німеччини, Королівства Саудівська Аравія, Китаю,
Швейцарії, Великої Британії, Польщі, Мексики, Туреччини, ОАЕ, України, Японії та ін. Нашу
державу представила компанія «Терра» (м. Харків), яка підготувала свій стенд з
презентаційними матеріалами і зразками продукції. На українському стенді було можна
отримати різноманітну корисну інформацію про можливості інших вітчизняних
підприємств агропромислового комплексу. Під час виставки вітчизняним виробником
проведено низку переговорів з потенційними катарськими партнерами, налагоджені прямі
контакти та розпочато переговорний процес щодо можливих форм співпраці, а також
постачання продукції до Катару.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
Производство сельхозпродукции в Украине с
начала года подорожало на 25%
30.03.2017

Затраты на производство сельскохозяйственной продукции в
Украине в январе-феврале 2017 года выросли на 25,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщила Госслужба статистики, при этом затраты на производство продукции
растительного происхождения за отчетный период выросли на 28%, а животные - на 18,9%.
В феврале по сравнению с январем затраты на агропроизводство увеличились на 3,9%. В
частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в прошлом
месяце выросли на 4,9%, а животноводческой - на 1,1%. Согласно сообщению, объем
расходов на материально-технические ресурсы промышленного происхождения,
используемые в сельскохозяйственном производстве, за два месяца текущего года
увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4%. Вместе с тем
в феврале по сравнению с январем рост этих расходов составил 4,9%.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

У ДПЗКУ збільшили обсяги виробництва та
реалізації готової продукції
27.03.2017

Переробні філії ДПЗКУ нарощують обсяги виробництва готової продукції.
Про це повідомив директор департаменту елеваторної діяльності та реалізації
готової продукції Геннадій Гордієнко.
«З початку цього маркетингового року у напрямку переробної діяльності
спостерігалось невелике відхилення від показників минулого сезону. Проте, вже з жовтня
нам вдалось суттєво набрати обертів і забезпечити позитивну динаміку зростання
виробничих показників. Загалом за неповних 9 місяців цього сезону обсяги переробки
склали понад 164 тис. тонн, що на 12% більше у порівнянні з попереднім періодом», зазначив Геннадій Гордієнко. За словами очільника департаменту, відповідно було
збільшено і обсяги реалізації продукції переробки. Так, з початку цього маркетингового
року загалом було відвантажено понад 108 тис. тонн, що складає 127% від планових
показників та на 17% перевищує обсяги відвантаження минулого року.
Порівняльна динаміка обсягів переробки >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "ДПЗКУ"
ПАТ «Аграрний фонд» профінансує аграріїв
на 1,7 млрд грн.
30.03.2017

ПАТ «Аграрний фонд» на початку березня оголосив про початок
весняної кампанії форвардної програми 2017 р. Під час цьогорічного форварду
планується проавансувати аграріїв на суму близько 1,7 млрд грн.
У 2016 році ПАТ «Аграрний фонд» профінансував агровиробників на 1,5 млрд грн.
Перевага надавалась малим і середнім сільськогосподарським господарствам. Цього року
тенденція збережеться. Підприємство готове розглядати пропозиції від малих і середніх
агропідприємств і збільшувати їх кількість. Під час остаточного розрахунку за поставлене у
рамках форварду зерно ціна буде ринковою, яка склалася на даний момент на ринку. На
сьогодні ПАТ «Аграрний фонд» виходить з розрахунків ціни на пшеницю 2 класу - 4600 грн,
на пшеницю 3 класу - 4500 грн. Обсяг попередньої оплати буде складати 65% від загальної
вартості продукції. ПАТ «Аграрний фонд» оперативно, протягом тижня, приймає рішення
щодо співпраці. І після підписання біржового договору ПАТ «Аграрний фонд» перераховує
кошти протягом п'яти календарних днів.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
Холдинг Косюка запустил перерабатывающий
завод в Словакии
30.03.2017

Компания МХП открыла перерабатывающий завод в Словакии.
Сообщается, что завод в Словакии открыт в тесном сотрудничестве с
одним из европейских дистрибьюторов.
Общий объем инвестиций в перерабатывающие мощности в Словакии ожидается на
уровне порядка $3 млн. "Новые мощности - это новый подход к ведению бизнеса МХП,
который поможет компании повысить уровень экспортного сервиса для наших
дистрибьюторов/клиентов, а также лучше контролировать свои объемы экспорта", отметили в компании. Ранее финансовый директор МХП Виктория Капелюшная заявляла,
что предприятие в Словакии будет аналогично тому, которое сейчас работает в
Нидерландах. Она также подчеркнула, что предприятие МХП в Нидерландах успешно
работает на максимальной мощности - 1,5 тыс. т продукции в месяц. Мироновский
хлебопродукт - вертикально интегрированная компания. Главные направления
деятельности компании - растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный
банк агрохолинга составляет около 370 тыс. га. Владелец МХП - Юрий Косюк.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

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

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

Кернел покупает Украинские аграрные
инвестиции

 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ

Alebor Group может увеличить элеваторные
мощности до 300 тыс. тонн

31.03.2017

Группа Кернел заканчивает процесс покупки холдинга Украинские
аграрные инвестиции, что сделает холдинг Андрея Веревского
крупнейшим владельцем земельного банка Украины.
По данным собеседников издания LIGA.net, агрохолдинг ждет разрешения от
Антимонопольного комитета Украины. "Менеджмент УАИ уже на чемоданах, ждут, что вотвот Кернел поставит своих", - говорит один из собеседников. В пресс-службе Kernel LIGA.net
косвенно подтвердили информацию, отметив, что ранее Веревский открыто заявлял о
намерении расширять земельный банк. Напомним, до этого Кернел получил разрешение от
АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые
принадлежат Renaisco B.V. - дочерней компании Glencore International. По имеющимся
данным, зембанк Glencore составляет 70 тыс. га, УАИ - более 240 тыс. га. После покупки
активов Kernel может стать крупнейшим землепользователем в Украине с зембанком около
700 тыс. га. Кернел - один из крупнейших украинских агрохолдингов. Компания является
также крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла.
Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между
собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного
масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и
перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. На данный момент земельный банк
агрохолдинга составляет около 390 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украинский агрохолдинг решил уйти из
России
31.03.2017

Украинская аграрная группа «Кернел» продает свой последний
актив в России - 50% в зерновом терминале Тамань. Об этом пишет
российский Коммерсант, передает realist.online
Вероятный претендент на долю - компания Glencore, которой принадлежит
остальная половина терминала. По информации издания, «Кернел» могли вынудить уйти с
российского рынка внутренние проблемы холдинга и политическая конъюнктура. «О
намерении Kernel продать свою долю в зерновом терминальном комплексе Тамань заявил
CEO Glencore Agri Крис Мэнохью. Слова топ-менеджера приводит Reuters. Kernel и Glencore
на паритетных началах приобрели терминал Тамань у ГК „Эфко“ в 2012 году за $ 265 млн», отмечает издание. Тамань включает элеваторы общим объемом хранения 80 тыс. тонн с
возможностью расширения до 220 тыс. тонн. Мощность по перевалке составляет 3,6 млн
тонн зерна в год. По данным источников газеты, консультантом по продаже доли Kernel
выступает Deutsche Bank. Доля «Кернел» в Тамани по разным оценкам стоит от $ 70−80
млн. Текущую стоимость всего терминала оценивают в $ 100−150 млн. Терминал Тамань последний актив «Кернел» в России. В марте 2016 г. газета «Ведомости» писала, что
холдинг выставил на продажу маслозаводы «Флорентина» и «Масло Ставрополья».
Потенциальным покупателем называлась группа «Ресурс», которая в 2014 году купила у
«Кернел" маслозавод в Невинномысске за $ 10 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
Прокуратура начала заочное расследование против
гендиректора “Хлеб Инвестбуда”
31.03.2017

Прокуратура Киева начала заочное расследование против эксгендиректора компании “Хлеб Инвестбуд”, входящей в ГПЗК, Игоря
Филиппенко по подозрению в нанесении 140 млн гривен ущерба.
“Прокуратурой города Киева начинается осуществление специального досудебного
расследования в уголовном производстве в отношении бывшего директора ООО “Хлеб
Инвестбуда” Филиппенко Игоря Юрьевича”, − сказано в сообщении пресс-службы
прокуратуры Киева. Согласно сообщению, 23 декабря 2013 года Филиппенко сообщено о
подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Установлено, что
преступные действия указанного лица привели к потере государством активов в размере
почти 140 млн гривен. В связи с отсутствием информации о местонахождении
подозреваемого он объявлен в международный розыск. Напомним, Интерпол объявил в
международный розыск Игоря Филипенко, бывшего генерального директора компании
“Хлеб Инвестбуд”, входящей в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.
Возглавляемая Филлипенко корпорация “Хлеб Инвестбуд” во времена Януковичая стала
крупнейшим зернотрейдером Украины благодаря господдержке. В 2010 году владельцем
51% акций компании стала кипрская Kalasar, которую связывают с Юрием Иванющенко и
Николаем Присяжнюком, министром агрополитики в правительстве Николая Азарова.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ

28.03.2017

Группа компаний Alebor Group планирует построить зерновой элеватор,
что позволит ей выйти на мощности 300 тыс. тонн единовременного хранения
зерновых и масличных культур, сообщается на сайте группы.
"В проекте на ближайшее время заложено строительство еще одного зернового
элеватора, что даст возможность выйти на мощности 300 тыс. тонн единовременного
хранения зерновых и масличных культур и, как следствие, увеличить объемы экспорта
зерна до 2 млн тонн в год", - цитируется в сообщении директор элеваторного направления
Alebor Group Алексей Цуркан. По его словам, в состав группы входят ООО "Вороновицкое
хлебоприемное предприятие" (Винницкая обл.), ООО "Христиновское ХПП" (Черкасская
обл.), общий объем единовременного хранения которых составляет 178 тыс. тонн зерновых
и масличных культур. Кроме того, в состав группы входит ООО "Честное ХПП" (Одесская
обл.), где сейчас ведутся работы по наращиванию мощностей до 60 тыс. тонн. В Alebor
Group отмечают, что одновременно на трех элеваторах могут хранить около 240 тыс. тонн
зерна. В группу также входят автотранспортные компании "Болеко" (Черкасская обл.),
"Автоера" (Одесская обл.) и торговое подразделение. Alebor Group создана в 2014 году. Ее
основателем является предприниматель Алексей Кустов. В 2016 году объемы торговли
зерном и масличными культурами Alebor Group составили 1 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК НАСІННЯ. РИНОК АГРОХІМІЇ (ДОБРИВА & ЗЗР)

АМКУ почав розгляд справи про злиття
компаній Bayer та Monsanto
27.03.2017

АМКУ розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді
набуття контролю компанією Bayer Aktiengesellschaft (Німеччина) над
компанією Monsanto Company (США).
Концентрація відбувається на ринках засобів захисту рослин (гербіцидів); насіння
овочів (олійного ріпаку; капусти; моркви; огірків; баклажанів; салату латук; цибулі; перцю;
кабачків; томатів та кавуна). АМКУ просить висловити зауваження й міркування щодо
концентрації та оцінити її вплив на зазначені ринки. У повідомленні комітету
наголошується, що інформація обов’язково повинна бути обґрунтованою.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
DuPont Pioneer инвестирует $5 млн в производство семян
подсолнечника в Полтавской обл.
30.03.2017

Инвестиции в запуск линии по производству семян подсолнечника в
с. Стаси (Полтавская обл.) составят $5 млн, сообщил директор по
интегрированным операциям в Европе Питер Шипош.
"Новая линия по производству семян подсолнечника стоимостью $5 млн находится
на стадии строительства на нашем семенном производственном объекте в с.Стаси. Она
будет введена в эксплуатацию уже в этом году", - отметил он. Мощность линии - 200 тыс.
посевных единиц подсолнечника. После ее запуска общая мощность завода составит более
700 тыс. посевных единиц (кукурузы и подсолнечника вместе). По словам П.Шипоша, в
строительство завода до 2013 г. инвестировано $40 млн, в 2014 г. - еще $11 млн в линию по
производству семян кукурузы. Общий объем инвестиций в завод по производству семян
после запуска линии по производству семян подсолнечника составит $56 млн. "Мощная
роль Украины как сильной аграрной страны, так и экономического игрока имеет
решающее значение для конкурентоспособности украинского семеноводства в будущем.
Как мы уже говорили: хотим и будем продолжать свою работу здесь, инвестируя в наши
объекты и помогая украинской экономике", - добавил представитель DuPont Pioneer. По
данным компании, в 2017 году участки гибридизации для кукурузы в Украине размещены
на около 3 тыс. га, для подсолнечника - 1,500 тыс. га. Компания продолжает работать над их
расширением. Объект в с.Стаси интегрированный в глобальную производственную сеть
Pioneer, и в ближайшее время сможет производить в Украине семена на экспорт. По данным
Kleffmann Group, доля рынка DuPont Pioneer в Украине в 2016 сезоне была 19% в семенах
кукурузы, 16% - в семенах подсолнечника. DuPont Pioneer реализует свои семена более чем
в 90 странах мира. Компания открыла свое представительство в Киеве в 1998 году и начала
работу по испытанию новых гибридов кукурузы и подсолнечника. В 2001-м было
зарегистрировано ООО "Пионер Насиння Украина", а 27.08.2010 г. компания официально
сообщила об открытии своего научно-исследовательского центра в Киевской области. В
настоящее время компания является одним из крупнейших поставщиков семян гибридной
кукурузы, подсолнечника и рапса. Она также реализует в стране силосные инокулянты.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
 ЗЕРНОВІ. БОБОВІ (ГОРОХ. КВАСОЛЯ). ТЕХНІЧНІ (БУРЯК, КУКУРУДЗА. СОНЯШНИК. СОЯ)

Озимые зерновые в Украине взошли на
99% площадей

Стратегія зі зрошення земель дозволить залучити
інвестицій на 2 млрд дол. США
31.03.2017

Стратегія зі зрошення земель, розроблена Національною академією
аграрних наук України, дозволить залучити інвестиції на $1,5 – 2 млрд. Про
це повідомив президент НААН Ярослав Гадзало.
«Програма зі зрошення передбачає реалізацію інвестиційних проектів на основі
залучення коштів Світового банку. Це дасть змогу Україні відновити полив на площі понад
півмільйона гектар та підвищити врожайність зернових на 20 млн тонн щорічно», наголосив Ярослав Гадзало під час засідання загальних зборів Академії. Одним із елементів
стратегії зі зрошення є підвищення водозабезпеченості південних регіонів України за
рахунок залучення водних ресурсів річки Дунай. Також, науковцями НААН розроблено нові
конструкції споруд для очищення підземних і поверхневих вод з використанням нових
фільтруючих матеріалів та біологічних методів очистки. Окрім того, в рамках стратегії
передбачені водозберігаючі та ґрунтозахисні режими зрошення сільськогосподарських
культур, що дозволяють зекономити до 35% поливної води. За словами президента НААН,
стратегія відновлення та розвитку систем зрошення в Україні знаходиться на
завершальному етапі. Цей документ готується в рамках виконання програми наукових
досліджень «Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель» і входить до
компонентів стратегії розвитку АПК «3+5».
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Запасы продуктивной влаги на конец второй декады марта под
озимыми культурами были достаточными и оптимальными и составили в
среднем в пахотном слое почвы 34-62 мм, в метровом - 150-284 мм.
Общее состояние посевов озимых зерновых культур является хорошим и
удовлетворительным, сообщает УкрАгроКонсалт. Однако в значительной степени все будет
зависеть от погодных условий в дальнейшем, что объясняется сравнительно слабым
развитием подавляющего числа растений, которые не имеют достаточно развитой
корневой системы и не способны использовать запасы влаги из более глубоких слоев
почвы. По состоянию на 24 марта, по данным Минагрополитики, подкормлено 6543,7 тыс.
га (92%) озимых зерновых культур. В прошлом году на эту дату было подкормлено 6146,0
тыс. га (90%). В южных областях продолжается сев ранних зерновых культур.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Украина отправила на экспорт почти
33,5 млн тонн зерна

 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

 ВІВЦІ

30.03.2017

C начала 2016/2017 маркетингового года Украина экспортировала
33,354 млн тонн зерновых. Об этом сообщает Министерство аграрной
политики и продовольствия.
По состоянию на 30 марта 2017 года времени экспортировано около 14,53 млн тонн
пшеницы, 4,87 млн тонн ячменя, 13,78 млн тонн кукурузы. Кроме того, на указанную дату
экспортировано 272,2 тыс. тонн муки. Напомним, в 2015/2016 МГ Украина экспортировала
39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне. По прогнозам
Минагропрода, экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить около 40 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Ранніми зерновими засіяно більше
половини запланованих площ
31.03.2017

Станом на 31 березня в усіх регіонах України посіяно 1,2 млн га ранніх
зернових та зернобобових культур, що складає 51% від запланованих під ці
культури 2402 тис. га.
Зокрема, у розрізі культур посіяно: ярої пшениці - 76 тис. га, або 40% до прогнозу
(190 тис. га); ярого ячменю – 819 тис. га, або 47% до прогнозу (1728 тис. га); вівса – 80 тис.
га, або 39% до прогнозу (208 тис. га); гороху – 241 тис. га, або 87% до прогнозу (276 тис. га).
Також розпочато сівбу цукрових буряків (посіяно 7 тис. га) та соняшнику (посіяно 26 тис.
га). Озимі зернові культури під урожай 2017 р. продовжують весняну вегетацію на площі 7,1
млн га (з посіяних 7,2 млн га). Сходи озимого ріпаку отримано на площі 882 тис. га (із
посіяних 899 тис. га). За оперативними даними, у сільськогосподарських підприємствах в
наявності є 1,0 млн тонн поживних речовин мінеральних добрив (105% до заявки).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
 САДІВНИЦТВО & ВИНОГРАДАРСТВО
 РИНОК ЯГІД. РИНОК КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ. РИНОК ГОРІХІВ. РИНОК ВИНОГРАДУ. РИНОК БАХЧІ

Экспорт украинских яблок в Евросоюз
вырос в 350 раз
27.03.2017

В Украине в 2016 г. прослеживалась четкая тенденция возобновления
поставок на внешние рынки украинских яблок, - говорится в сообщении
ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
В частности, по данным объединения, поставки из Украины в страны Евросоюза
выросли в 2016 г. в 347 раз, до 1125 т, по сравнению с 2013 г. Реализация яблок в азиатские
страны за 2013-2016 гг. выросла в 55 раз, до 1211 т. Однако, наибольшая доля продаж за
рубеж приходится на Беларусь, куда Украина нарастила поставки за 2014-2016 гг. в 63 раза,
до 9396 т. «Таким образом, Беларусь остается реэкспортером украинских яблок в Россию.
Для сравнения, объем экспорта яблок в 2013 г. составил 10,8 тыс. т, в 2016 г. - 13,8 тыс. т», отмечают аналитики ассоциации. В УКАБ уточняют, что почти весь экспорт семечковых
приходится на яблоки - 95%, другие семечковые фрукты (груши, айва) занимают
незначительную долю экспорта данной группы товаров. В соответствии с информацией
ассоциации, поставки за рубеж составляют всего 4% объема валового сбора этих фруктов. В
основном семечковые поставляются на внутренний рынок, где в прошлом году было
реализовано 213 тыс. т этих фруктов. Как подчеркивается в сообщении, что украинские
яблоки в 2016 г. отечественные производители дороже всего продавали в азиатские
страны - по средней цене 0,44 $/кг и в ЕС - 0,22 $/кг. В Беларусь украинские компании
поставляли дешевую продукцию - по цене 0,17 $/кг. При этом средняя цена отечественных
яблок на внутреннем рынке Украины в 2016 г. составила 0,18 $/кг.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

Фермер-атошник хоче створити ферму з
вирощування племінних овець
27.03.2017

Фермерське господарство «Радвань Нова» (Пустомитівський
район, Львівська обл.) планує створити високоефективну конкурентну
вівцеферму з вирощування племінних овець та поглибленої переробки продукції.
Голова господарства Антон Мільчевич – учасник АТО, повернувшись зі сходу,
відновив діяльність свого фермерського господарства, в якому утримується близько 400
голів овець. Також керівник планує збільшити кількість робочих місць для бійців, що
повернулися із зони АТО. У 2016 році «Радвань Нова» отримало 100 тис. грн. з районного
бюджету, згідно з районною програмою «Часткове відшкодування генетичних ресурсів
овець». А також – пільговий кредит на зворотній основі у розмірі 404 тис. грн. з обласного
бюджету на реалізацію бізнес-плану.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 СВИНАРСТВО

Украинские свиноводы закупают
датских хрякав
28.03.2017

С начало года 4 украинских свинофермы обновили поголовье хряков
и свинок датскими чистопородными и гибридными животными. На их
закупку потратили $278 тыс., - подсчитали в Асоціації «Свинарі України».
Отгрузки живого поголовья за границу выросли в 3,5 раза, по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. Внешнеторговое сальдо торговли этими животными
составило $85 тыс (по состоянию на 28-е февраля), - говорится в сообщении. За январьфевраль 2017 года импорт свиней также вырос и количественно, и по стоимости. Прежде
всего это касается племенного поголовья. Так, за эти месяцы 4 украинских свинофермы
обновили поголовье хряков и свинок датскими чистопородными и гибридными
животными. На их закупку потратили $278 тыс. 15 марта в Ассоциации подсчитали, что
поголовье свиней в Украине не изменилось - 6,6 млн голов. По ее данным объединения, на
сегодня можно говорить об относительной стабилизации этого показателя. Тем не менее,
как отмечается в сообщении, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
общее количество свиней в стране уменьшилось на 7,5% или 0,54 млн голов. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ПТАХІВНИЦТВО

Показники Цеху по забою курки у вийшли на максимальну
планову виробничу потужність
27.03.2017

Планові показники Цеху по забою курки, що знаходиться в с. В.
Вільшаниця, Львівської обл. вийшли на максимальну потужність – 5 000 тис.
голів птиці в день.
За словами керівника підрозділу Зіновія Богдановича Дольного, 5 000 тис. голів
птиці в день є максимально можливими показниками, які цех встигає забити, охолодити та
реалізувати протягом дня. «Дуже добре, що в результаті ми досягаємо тих планових
показників, які ставимо перед собою. Впевнений, що за умови вдосконалення процесу
охолодження ми збільшимо показники вдвічі. Але це в перспективі», – говорить керівник
Цеху по забою курки Зіновій Дольний. Збільшення кількісних показників забою Цеху стало
можливе за рахунок підвищення якісної матеріально – технологічної бази виробництва та
нарощування бази клієнтів для реалізації м’яса битої охолодженої курки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби компанії «Агропродсервіс»
Володимир-Волинська птахофабрика отримала
понад 100 млн збитків

Сколько Украина заработала
на экспорте ягод
28.03.2017

27.03.2017

В 2016 г. украинский экспорт ягод клюквы, черники и других плодов
этого рода составил 2,9 тыс. тонн, что в 3,3 раз больше, чем в 2015 г. Об этом
сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Крупнейшими импортерами украинских ягод в этой категории стали Польша (1,4
тыс. тонн), Нидерланды (613 тонн) и Беларусь (541 тонна). Выручка от экспорта указанных
ягод в прошлом году составила $6,9 млн. Также наблюдалось увеличение внешних поставок
более чем 2 раза плодов малины, ежевики, шелковицы (до 720 тонн) и в 1,7 раза - ягод
земляники и клубники (до 2,27 тыс. тонн). В то же время впервые с 2013 года из Украины
было экспортировано 79 тонн смородины на сумму $18,2 тыс. Напомним, что в течение
2017-2021 годов действует государственная поддержка аграрных производителей, в том
числе садоводов, путем предоставления бюджетных дотаций в размере 1% от аграрного
ВВП. В 2017 году эта сумма составляет 5,4 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

У 2016 р. "Володимир-Волинська птахофабрика" отримала 133,2
млн грн чистого збитку. У попередньому 2015 підприємство отримало
84,8 млн грн прибутку. Про це повідомляє Agroportal.
Активи фабрики станом на кінець 2016 збільшилися на 22%, склавши 1,07 млрд грн,
а дебіторська заборгованість зросла в 1,6 рази, до 117 млн грн. Довгострокові зобов'язання
склали 544 млн (зростання в 2 рази), поточні – 132 млн (зростання в 1,7 рази). Відзначимо,
ВАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" створене шляхом приватизацiї державної
птахофабрики у 1996 р. У 2011 році було змінено назву підприємства на ПАТ " ВолодимирВолинська птахофабрика". Птахофабрика включає 11 виробничих бригад: механiчну
майстерню, кормоцех, iнкубатор, комбiкормовий завод. Середньооблiкова чисельнiсть
працiвникiв – 1174 людей. Основною продукцією компанії є м'ясо бройлера. ВолодимирВолинська птахофабрика виробляє продукцію під торговельною маркою "Чебатурочка". …
Читати повністю >>>
За матеріалами konkurent.in.ua

Головним імпортером українських вишень
замість Росії стала Білорусь

Агрохолдинг "Авангард" в 2017г ожидает роста
экспортных продаж на 20-30%
29.03.2017

Українські аграрії торік експортували 1,88 тисячі тонн кісточкових
фруктів, зокрема вишні та черешні, що вдвічі перевищує показник 2015 р.
Про це повідомила прес-служба асоціації «УКАБ».
При цьому, якщо в 2013 році понад 4 тис. тонн вітчизняних кісточкових фруктів
(99% в структурі експорту цієї продукції) направлялися на ринок Росії, то в 2016 році
основним споживачем української вишні та черешні стала Білорусь. Виробництво
кісточкових фруктів в 2016 році склало 509,8 тис. тонн, що на 7% менше у порівнянні з
попереднім роком. Зокрема, аграрії скоротили виробництво вишні на 18,9% – до 156,4 тис.
тонн, а черешні на 17,4% – до 63,3 тис. тонн. В «Українському клубі аграрного бізнесу»
зазначили, що «95% черешні і 97% вишні в Україні виробляються в домашніх
господарствах, завдяки чому зберігається великий потенціал для комерціалізації галузі».
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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Агрохолдинг "Авангард" 2017 г. ожидает роста экспортных продаж
на 20-30% при условии восстановления экспорта в страны Ближнего
Востока, в частности Ирак, и скорейшего снятия запрета на импорт
продукции птицеводства.
Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в среду,
"Авангард" ожидает постепенного восстановления потребительского спроса в 2017 году, в
связи с этим дает умеренно позитивный прогноз. В частности, прогнозируется
незначительное увеличение поголовья кур-несушек и умеренный рост производства и
реализации яиц и дальнейшей диверсификации экспортных поставок. В компании
рассчитывают на умеренный рост реализации яичных продуктов, включая запасы которые
образовались в 2016 г., при условии восстановления экспорта в страны Дальнего Востока. В
планах "Авангарда" продолжить развивать продажи по всем каналы дистрибуции, уделяя
особое внимание продажам в супермаркеты, а также поиск новых экспортных
возможностей для бизнеса на существующих и новых рынках. Отметим, агрохолдинг
"Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине, завершил 2016 год с чистым
убытком $56,636 млн, что почти в 2,8 раза меньше, чем чистый убыток по итогам 2015 года
($158,39 млн). Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в
среду, ее консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 17% - до $191,304
млн, EBITDA составила $1,486 млн против $1,417 млн отрицательной EBITDA по итогам
2015 г. Валовая прибыль "Авангарда" в прошлом году уменьшилась на 40% до $13,2 млн…
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В 2016 "Якобз Дау Эгбертс Украина" увеличила
прибыль в 2,8 раза до 336,6 млн грн

ПАО "Львовский хладокомбинат" в 2016г сократил
чистую прибыль в 1,8 раза

27.03.2017

27.03.2017

ПАО "Львовский хладокомбинат" (Львов) в 2016 г. сократило
чистую прибыль в 1,8 раза – до 15,37 млн грн в сравнении с 2015 годом.
Об этом сообщает портал anyfoodanyfeed.com
Согласно объявлению предприятия о проведении годового собрания акционеров 28
апреля, его активы в прошлом году выросли на 14,1% - до 381,95 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность ПАО по итогам года возросла на 23,2% - до 124,45 млн грн,
нераспределенная прибыль - на 14,4%, до 123,5 млн грн. Долгосрочные обязательства
"Львовского хладокомбината" в 2016 году выросли в 1,5 раза - до 105 млн грн, текущие
обязательства сократились на 4,5% - до 113 млн грн. ПАО "Львовский хладокомбинат"
выпускает мороженное, полуфабрикаты, овощные и фруктовые смеси под ТМ "Лимо". В
ассортименте предприятия более 150 разновидностей продукции…
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Компания "Mondelez Украина" сократила
прибыль в 2016 году на 9%
27.03.2017

В 2016 году компания "Mondelez Украина" (ранее – "Kraft Foods
Украина"), по предварительным данным, сократила чистую прибыль
на 8,72%, до 156,36 млн грн по сравнению с 2015 годом.
Согласно сообщению предприятия, активы компании на конец 2016 года составили
3,27 млрд грн. Текущие обязательства на конец отчетного периода составили 1,36 млрд
грн, долгосрочных обязательств нет. Общая дебиторская задолженность составила 777,7
млн грн. Напомним, в 2015 году компания Mondelez Украина, согласно международным
стандартам финотчетности, сократила чистую прибыль на 38%, до 171,31 млн грн по
сравнению с 2014 годом, сократив чистый доход на 13,87%, до 4,62 млрд грн. Ранее "Kraft
Foods Украина" переименовалась в "Mondelez Украина". Компания работает в Украине с
1994 года и в настоящее время представлена в сегментах шоколадной продукции
("Корона", Milka), кофейной продукции, печенья ("Барни", TUK), соленых снеков ("Люкс") и
жевательной резинки (Dirol). 99,94% ЧАО "Mondelez Украина" принадлежит Kraft Foods
Entity Holdings B.V. (Нидерланды).
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Nestlé признан лучшим работодателем Украины
в секторе FMCG
29.03.2017

По результатам исследования EY «Лучший работодатель-2016», Nestlé
в Украине, крупнейшая компания в сфере производства продуктов питания,
заняла первое место среди работодателей FMCG-сектора.
Nestlé в Украине предоставляет отличные возможности для обеих категорий. Для
поддержки молодых специалистов компания развивает инициативу «Альянс ради
молодежи». Программа, в частности, включает летние практики и стажировки для
студентов и молодых специалистов, чтение лекций в вузах, проведение
профориентационных тренингов и консультирования по вопросам трудоустройства, а
также участие в ярмарках вакансий. За три года существования проекта в Украине в Nestlé
получили работу 1890 человек в возрасте до 30 лет и более 633 студентов прошли летнюю
практику. Юрий Демкович, директор по управлению персоналом, коммуникаций и связей с
общественностью Nestlé в Украине: «В структуру Nestlé в Украине входят три
производственные фабрики, сеть торговых представительств, складские комплексы, а
также бизнес сервис центр во Львове, предоставляющая услуги предприятиям компании в
Европе, Малой Азии и Северной Африке. У нас работает около пяти тысяч сотрудников в
производственных (кондитерский, кулинарный, продуктов быстрого приготовления),
офисных,
логистических,
торговых,
лабораторно-исследовательских
и
других
направлениях. Перечень профессий является одним из самых широких среди украинских
компаний. Работники Nestlé имеют возможность развиваться как по вертикали карьерный рост в традиционном понимании, так и переходить на новые для себя позиции
по горизонтали - менять профессию в пределах одной компании. При этом персонал
территориально находится практически на всей территории Украины, а также существует
практика привлечения украинцев для работы в Nestlé в других странах».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

В 2016 г. компания "Якобз Дау Эгбертс Украина" (Тростянец, Сумская
область) увеличила прибыль в 2,76 раза до 336,563 млн гривен по
сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость активов компании на конец 2016 г. составила 1,162 млрд гривен, текущие
обязательства - 696,62 млн гривен, суммарная дебиторская задолженность - 524,728 млн
гривен. Как сообщалось, 2015 год компания "Якобз Украина" закончила с чистой прибылью
121,87 млн гривен, получив 2,27 млрд гривен чистого дохода. "Якобз Украина" была
создана путем выделения в отдельную компанию из структуры Mondelez Украина (ранее Kraft Foods Украина). При этом, согласно информации на сайте Jacobs Douwe Egberts, в июле
2015 года компании Mondelez International, Inc. и Douwe Egberts Master Blenders 1753 B.V.
объявили о создании Jacobs Douwe Egberts; в результате сделки Mondelez International
получила 3,8 млрд евро и долю 44% в новой компании. За компанией Acorn Holdings B.V.
(владелец D. E. Master Blenders 1753 B.V.) остались 56% в JDE. Так, Jacobs Douwe Egberts
владеет мировыми брендами Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'OR, Douwe Egberts, Kenco,
Pilao and Gevalia. 99,94% акций "Якобз Дау Эгбертс Украина" принадлежит Jacobs Douwe
Egberts International B.V. (Нидерланды)
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ED&F Man Украина начал посев
сахарной свеклы
27.03.2017

Компания «ED&F Man Украина» начала посев сахарной свеклы. Об
этом сообщается на странице компании в Facebook. Об этом сообщает
служба новостей портала latifundist.com
Отмечается, что за 3 дня в компании засеяли 400 га, что составляет десятую часть
запланированной посевной площади. Напомним, что ED&F Man 22 марта 2017 г. открыл
региональный офис в Киеве. Отмечается, что в киевском офисе будет работать от 12 до 15
человек, торгующих зерновыми, сахаром и мелассой. Продавцы сахара, которые
занимались Черноморским регионом из Лондона, переедут в Киев, а команда по торговле
зерновыми переедет из Одессы.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2016 году Днепропетровский МЭЗ
получил 45 млн грн прибыли
27.03.2017

По итогам 2016 г. Днепропетровский маслоэкстракционный
завод, принадлежащий компании Bunge, получил 45,1 млн гривен
чистой прибыли, что на 21% превышает показатель 2015 года.
Согласно ему, активы Днепропетровского МЭЗа за прошлый год увеличились почти
на 12%, составив 684 млн грн. В то же время суммарная дебиторская задолженность
предприятия составила 584 млн грн, что на 9% больше, чем годом ранее, а
нераспределенная прибыль - 560 млн грн ( также на 9% больше). Отметим, Bunge Limited
является ведущей мировой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов
питания. Компания осуществляет деятельность в более чем 40 странах мира. "Бунге
Украина" является украинским подразделением компании Bunge Ltd. Bunge принадлежит в
Украине компания "Сантрейд", элеваторы в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской
областях, а также ТМ "Олейна". Масло "Олейна" производится в Украине с 1998 года,
майонез - с 2009 года.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 КОМПАНІЇ

В 2016 Тернопольский молокозавод сократил
прибыль в 2 раза до 13,2 млн грн

Кому досталась закарпатская
соль
30.03.2017

Крупнейшее месторождение каменной соли с запасами 1,4 млрд тонн
перешло к компании, не чуждой создателю «Единого центра» Виктору Балоге.
Об этом пишет портал oligarh.org.ua
Власти пристроили в частные руки сразу два крупнейших месторождения соли в
Западной Украине. Как выяснил «ОЛИГАРХ», в середине марта специальные разрешения на
пользование недрами получили две компании из Закарпатской области - ООО «СПА
Спелеоцентр Солотвино» и ООО «Катион Инвест». Разрешения под №6190 и 6192 выданы
заявителям на 20 лет, и оба позволяют им заниматься добычей каменной соли. «СПА
Спелеоцентр Солотвино» - на северном и северо-западном участках Солотвинского
месторождения площадью около 30 га, а «Катион Инвест» - на Тереблянском
месторождении плащадью около 75 га. В случае со «СПА Спелеоцентр Солотвино» все
достаточно наглядно. Эта компания полностью оформлена на Оксану Палант - жену
донецкого бизнесмена Владимира Паланта, который 10 лет назад засветился в проекте
освоения Саулякского месторождения золота в Закарпатской области. «СПА Спелеоцентр
Солотвино» прописано по одному адресу с ООО «Спелеоцентр Солотвино», основанному на
научной и методической базе Украинской аллергологической больницы, которая работает
уже больше 40 лет на базе солерудника в Солотвино и представляет собой медицинский
комплекс для лечения астмы и ряда аллергических заболеваний. Запасы Солотвинского
месторождения оцениваются почти в 700 млн. тонн, но «СПА Спелеоцентр Солотвино»,
исходя из его названия, явно не нацелен на промышленную разработку доставшихся ему
недр. Да и средств на такой масштабный проект у Владимира Паланта просто нет.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua
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В 2016 году Тернопольский молокозавод, по предварительным
данным, сократил чистую прибыль в 2 раза до 13,172 млн гривен по
сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении завода.
Стоимость активов предприятия на конец 2016 года составила 366,174 млн гривен,
текущие обязательства - 105,844 млн гривен, дебиторская задолженность - 69,422 млн
гривен. Как сообщалось, 2015 год Тернопольский молокозавод, согласно национальным
стандартам бухгалтерского учета, увеличил прибыль на 38,76%, или на 7,879 млн гривен до
28,207 млн гривен, увеличив чистый доход на 32,6% до 867,708 млн гривен. Завод,
зарегистрированный в форме частного акционерного общества, производит молоко,
кефиры, сметану, йогурты, масло под названием "Молокія". Согласно реестру юрлиц и
физлиц, конечными бенефициарами завода являются Сергей Барановский, Виталий
Ковальчук, Евгений Лебяк, Виктор Нарольский.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Звенигородский сыркомбинат нарастил
прибыль в 1,7 раза

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

27.03.2017

ПАО «Звенигородский сыродельный комбинат» за 2016 г. получило
чистую прибыль в размере 16,5 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в
предыдущем году. Об этом пишет портал agroportal.ua
Как говорится в сообщении о проведении общего собрания акционеров,
которое состоится 24 апреля 2017 года, активы за отчетный период выросли на 25,3%, до
285 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность прибавила 10%, составив 79 млн грн,
нераспределенная прибыль выросла в 2,8 раза, до 25,8 млн грн, а текущие обязательства
снизились на 11,5%, до 69 млн грн. Для справки: ПАО «Звенигородский сыродельный
комбинат» основан в 1933 году. Предприятие производит продукцию под торговой маркой
«Звенигора». Основным акционером компании является мировой производитель молочной
продукции Bongrain Europe SAS (Франция), который до конца 2015 года владел 99,9554%
предприятия. Сыркомбинат в 2015 году увеличил чистую прибыль в 2,76 раза - до 9,4 млн
грн. Его чистый доход при этом вырос на 31,7% - до 541,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В 2016 Ичнянский молочно-консервный комбинат
увеличил убыток на 3% до 32,9 млн грн
30.03.2017

В 2016 г. Ичнянский молочно-консервный комбинат (Черниговская
область), по предварительным данным, увеличил убыток на 3%, или на 0,9
млн гривен до 32,872 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
Активы на конец 2016 года составили 464,742 млн грн, суммарная дебиторская
задолженность - 88,949 млн гривен, текущие обязательства составили 264,835 млн гривен,
долгосрочные обязательства - 213,814 млн грн. Как сообщалось, 2015 год Ичнянский
молочно-консервный комбинат, согласно международным стандартам финотчетности,
закончил с убытком 31,959 млн гривен, увеличив чистый доход на 33,6%, или на 123,093
млн гривен до 489,098 млн гривен по сравнению с 2014 годом. "Провиант" является
дистрибьютором и экспортером сгущенного молока, выпускаемого Ичнянским молочноконсервным комбинатом (Черниговская область). ООО "Провиант", специализирующееся
на оптовой торговле продовольственными товарами, входит в одноименную группу наряду
с другими компаниями по производству и продаже молочной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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Чагаровский: 75% молочников
сработали в убыток
27.03.2017

Больше ½ украинских переработчиков молока закончили 2016 г. с
убытками. Об этом в ходе конференции рассказал председатель совета
директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
«Что касается финансового состояния перерабатывающей отрасли, то 2016 год 75%
(молокоперерабатывающих предприятий. - Прим. Ред.) закончили убыточно. Нет никаких
сверхприбылей в перерабатывающей отрасли», - заявил Вадим Чагаровский, передает The
DairyNews. Также он отметил, что уровень потребления молочных продуктов, по
сравнению с прошлыми годами, упал. Поэтому некоторые предприятия пытаются поднять
цены для того, чтобы обеспечить себе выживание.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Переробники та ритейл репетирують сезон
«великого молока»
27.03.2017

Українські переробні заводи молочної продукції вирішили провести
репетицію сезону «великого молока», який починається в Україні не
раніше квітня-травня, знизивши закупівельні ціни на молочну сировину
вже наприкінці січня.
Про це розповів голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун на пресконференції «Молочні ріки витікають з України або чому в Україні більше не буде сезону
«великого молока» в прес-центрі інформаційного агентства УКРІНФОРМ. Незважаючи на те,
що за два місяці ціни в закупці впали на 1 грн і на сьогодні становлять в середньому по
Україні 8,5 грн/кг, молочні продукти на полицях магазинів дорожчають. З 27 січня по 17
березня роздрібна ціна на молоко зросла з 23,47 до 24,13 грн/кг, на масло - з 167,46 до
178,13 грн/кг, на сир - з 158,51 до 165,57 грн/кг. «Два місяці йде зниження закупівельних
цін і два місяці ми спостерігаємо на прилавках подорожчання продуктів. Я розумію, що у
нас в країні війна, дуже багато є інших важливих задач, які треба вирішувати Уряду і
Верховній Раді України, але на сьогоднішній день нас, як виробників сировини, це питання
надзвичайно непокоїть, тому що, якщо ціни на сировину падають, а ціни на прилавку
продовжують рости, це говорить про те, що об’єми будуть продаватися ще менші, і ще
менше молока буде йти на переробку», - сказав Андрій Дикун. Присутній на пресконференції заступник голови ВАР Михайло Соколов зазначив, що ця ситуація є
загрозливою для фінансового стану всіх молочних підприємств, адже на сьогодні вони
змушені платити 100% нарахованого ПДВ до бюджету, не отримуючи при цьому обіцяних
державою дотацій. «Судячи з того, як іде процес, виплачуватися дотації почнуть не раніше
травня. На даний момент прийнята лише частина нормативних актів, які необхідні для
того, щоб механізм запрацював. І навіть незважаючи на те, що частина вже прийнята, і
сільгоспвиробники - тваринники, овочівники, садівники - мають повне право подавати
заяви на отримання дотацій, ми на практиці стикаємося з тим, що ці заяви незаконно не
приймають. Відбувається це, ймовірно, через те, що податкові органи не розуміють, що з
ними робити. Вони ніколи з цим не стикалися, бояться брати на себе відповідальність, не
розуміють, що буде далі. Найпростіший вихід для них - просто не прийняти заяву, а там,
можливо, щось станеться і не доведеться ні за що відповідати», - сказав Михайло Соколов.
Його підтримав і директор підприємства «Пісківське» (Чернігівська обл.) Валерій Колоша,
компанія якого займається виробництвом молока та переробкою. «Якщо така цінова
політика продовжить своє існування, то нам не буде сенсу займатися тваринництвом. Якщо
відняти ПДВ, яке ми мусимо платити, то ми залишаємося в збитку», - зазначив він. У свою
чергу голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський,
який також брав участь у прес-конференції, сказав, що зростання цін на молочну продукцію
відбувається через падіння продажів. Також, він звернувся до виробників та представників
роздрібної торгівлі сісти за стіл переговорів з переробниками, щоб разом визначити
принципи цінової політики на внутрішньому ринку. Андрій Дикун зауважив, що Асоціація
виробників молока (АВМ) запрошувала представників переробних підприємств на такий
круглий стіл 17 березня, однак вони не з’явилися. Присутні на прес-конференції директор з
маркетингу і комунікацій агропромислового холдингу «Астарта» Микола Ковальський та
віце-президент Українського кооперативного альянсу Інна Метєлєва підтримали ідею
влаштувати стіл переговорів між виробниками, переробниками та торгівлею, однак за
умови, що до них долучаться представники державної влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Виробництво хліба в Україні
скоротилось на 9,6%
27.03.2017

У лютому поточного року виробництво хліба та хлібобулочних
виробів порівняно із лютим 2016 скоротилось на 9,6% - до 80,8 тис. тонн.
Про це повідомляє Держстатистики.
За даними відомства, порівняно із січнем 2017 р. виробництво зазначених продуктів
скоротилось на 5,2%. Разом з тим, виробництво борошна протягом аналізованого періоду
склало 161 тис. тонн, що на 2% менше від показників лютого минулого року та на 9,5%
більше від результатів січня 2017. Крім того, виробництво солодкого печива та вафель у
лютому зросло порівняно із аналогічним періодом минулого року на 5,9%, порівняно із
січнем 2017 - на 16,6% - до 21 тис. т.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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В 2016 "Полтавакондитер" сократил прибыль
на 12% до 39,7 млн грн
27.03.2017

Кондитерская фабрика "Полтавакондитер", по предварительным
данным, в 2016 году сократила чистую прибыль на 11,85%, или на 5,337
млн гривен до 39,705 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
Как говорится в сообщении завода, активы фабрики на конец 2016 года составили
344,727 млн гривен, текущие обязательства - 45,368 млн гривен, суммарная дебиторская
задолженность - 107,437 млн гривен. Как сообщалось, в 2015 году кондфабрика
"Полтавакондитер", согласно международным стандартам финотчетности, увеличила
чистую прибыль на 61,58%, или на 17,166 млн гривен до 45,042 млн гривен по сравнению с
2014 годом, увеличив доход на 44%, или на 174,376 млн гривен до 568,07 млн гривен.
Предприятие выпускает кондитерские изделия под названием "Доминик". 16,23% акций
"Полтавакондитера" принадлежит компании Sigma Advisors, Inc. (США), по 29,49% компаниям Ukrn I New Capital Growth Co. Limited и Ukrn II Future Capital Growth Co. Limited,
17,29% - Ukrn III New World Growth Co. Limited (все 3 - Кипр)
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
АВК заинтересована в поставках продукции в Польшу, Германию,
Нидерланды и Великобританию
27.03.2017

Компания "АВК Конфекшинери" заинтересована в поставках
кондитерской продукции в Польшу, Германию, Нидерланды, Британию. Об
этом сообщил генеральный директор компании Владимир Авраменко.
"Нам очень интересны рынки Польши, Германии, Нидерландов, Великобритании. В
них мы видим большой потенциал и возможности", - сказал он в интервью изданию
"Бизнес". По его словам, на сегодня география экспортных поставок АВК охватывает 53
страны. Он отметил, что по итогам 2016г. компания увеличила производство кондитерской
продукции на 25,3%. Кроме того, руководитель подчеркнул, что в апреле планируется
начать производство молотого кофе. "В прошлом году запустили производство (кофе). У
нас есть собственная марка кофе Baristi. Сейчас в линейке растворимый кофе, но в апреле
запускаем производство молотого кофе в вакуумных упаковках", - добавил Авраменко. Как
сообщалось, после потери производственных мощностей в Донецке и Луганске Авраменко
основал новую компанию "АВК Конфекшинери", которой сейчас принадлежат все названия
продукции бывшей кондитерской компании "АВК". Отметим, 2016 г. ПАО "Кондитерская
фабрика "АВК" закончило с чистой прибылью 202 тыс. грн. На конец 2016 года активы
составили 517,245 млн грн, текущие обязательства - 263,355 млн грн, долгосрочные 69,349 млн грн. Общая дебиторская задолженность предприятия - 307,195 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Корпорация "Рошен" в 2016г увеличил уплату
налогов на 16% - до 1,5 млрд грн.
28.03.2017

Согласно пресс-релизу компании, общегосударственные налоги и
сборы за 2016 год составили 1,266 млрд грн, налоги в местные бюджеты 140,86 млн грн, единый социальный взнос - 138,41 млн грн.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских
изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (сейчас находится на стадии ликвидации),
Кременчугскую и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод
"Рошен", а также Липецкую фабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва)
и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Липецкая фабрика в России будет закрыта с апреля
2017 г. Корпорация владеет собственной сетью фирменных магазинов и реализует
благотворительные и социально-культурные проекты. В январе 2016 года был подписан
договор, по которому Петр Порошенко передал свою 85%-ную долю в корпорации в
независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
На львівській фабриці «Світоч» відкрили нову лінію
виробництва вартістю $150 млн
29.03.2017

На кондитерській фабриці «Світоч» у Львові встановили нове
сучасне обладнання для виробництва вафель. Це вже третя технологічна
лінія на фабриці. Nestle вклала у це 150 млн грн.
За одну зміну лінія може виробити до 6 тонн продукції, а впродовж року – понад 4
тис. тонн. Як повідомляє прес-служба ЛОДА, у новій «smart line» передбачено максимальну
автоматизацію та спостереження за технологічними процесами: синхронізовано роботу і
зворотній зв’язок між тістомісильною машиною та піччю, впроваджено контроль якості
вафельного листа та нанесення начинки. Також мінімізовано ризики виробничих травм.
Нагадаємо, першу лінію з виробництва вафель відкрили на підприємстві у 2000 році. Вона
замінила замінила обладнання, яке працювало там ще з 60-х років. У 2012 році запрацювала
друга лінія. Директор Nestle в Україні Ансгар Борнеман зазначив, що кондитерська фабрика
«Світоч» – це найкраща і найефективніша інвестиція, яку зробила компанія Nestle в Україні.
Львівська продукція експортується на ринки Європи, Бразилії та Індії.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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Кто контролирует кондитерский рынок
Украины

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.03.2017

Украинский кондитерский рынок в последние годы сильно
изменился. Рынок сладостей выходит из крутого пике. Кондитеры
сражаются за место под солнцем. Об этом пишет liga.net
Крупные игроки потеряли свои предприятия на востоке страны, покупательная
способность населения и спрос на сладкое снизились. В 2016 году наметилась тенденция к
восстановлению. Количество произведенных сладостей незначительно выросло по
сравнению с 2015-м - на 0,1%, до 698,67 тонн. Сменились и позиции крупнейших компаний.
За последние три года корпорация Roshen Петра Порошенко (28,7% кондитерского рынка)
закрыла и выставила на продажу активы Мариупольской кондитерской фабрики, однако
это не помешало ей остаться лидером рынка. Две производственные площадки - в Луганске
и Донецке - потеряла компания АВК Владимира Авраменко (7,6% рынка). Стоит без работы
и мукачевская фабрика, производство на ней нерентабельно. В итоге АВК переместилась со
второй позиции в рейтинге крупнейших кондитерских компаний Украины в 2014 году на
третью по итогам 2016-го. Военное противостояние на востоке затронуло и Конти Бориса
Колесникова (4,3% рынка), производство которой находится в Донецкой области. До войны
компания Конти занимала третью позицию. В выигрышном положении оказалась
харьковская компания Бисквит-Шоколад (7,9% рынка). Благодаря потерям конкурентов
она поднялась за три года с четвертой на вторую позицию. Занимавшая ранее пятое место
компания Житомирські ласощі (2,1%) по итогам 2016 года стала десятой. Не последнюю
роль в этом сыграл корпоративный конфликт между ее владельцами. Украинский рынок
сладостей делится на три категории. Каждый производитель силен в своем сегменте:
шоколадном, выпечке (торты, пирожные и др.) или сахаристом (карамель и пр.). По данным
Госстата, по итогам 2016-го лидером во всех категориях является Roshen, хотя несколько
лет назад лидерство в шоколадном сегменте удерживала АВК, а в выпечке - Конти.
Опираясь на данные Госстата, можно констатировать, что улучшить свои позиции в
прошлом году сумели Конти и АВК, шоколадная компания Мир и глобальный игрок
Монделис. Остальные участники первой десятки показали сокращение производства.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам liga.net
В Украине больше производят
шоколада и печенья
27.03.2017

Украинские предприятия в январе-феврале 2017 года произвели 26,3
тыс. тонн шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, что
на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Производство сладкого печенья и вафель, по данным Госстата, в январе-феврале
выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,3% и составило 39 тыс. тонн.
В феврале украинские предприятия произвели 21 тыс. тонн печенья, что на 16,6% больше,
чем в январе, и на 5,9% больше, чем в феврале прошлого года. Производство сахарных
кондитерских изделий, не содержащих какао, за отчетный период увеличилось на 2,4% – до
26,7 тыс. тонн. В феврале было произведено 14,5 тыс. тонн этой продукции, что на 18,5%
превышает показатель предыдущего месяца и на 9,5% больше, чем было изготовлено в
феврале прошлого года. В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а
также части зоны проведения антитеррористической операции. Как сообщал УНИАН,
производство шоколада в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на
6,7% – до 170 тыс. тонн, сахарных кондитерских изделий – на 3,2%, до 182 тыс. тонн, а
печенья и вафель – на 0,8%, до 244 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Компания «Небесна Криниця» открыла новый завод в Ворзеле –
любимом курорте киевлян

Компания «Карлсберг Украина» нарастила
чистую прибыль на 8,6%
27.03.2017

ПАО "Карлсберг Украина" (Запорожье), одна из крупнейших
пивоваренных компаний в Украине, в 2016 году увеличила чистую
прибыль на 8,6% по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд грн.
Согласно объявлению компании о проведении 25 апреля годового собрания
акционеров, ее активы в 2016 году выросли на 15,3% - до 5,73 млрд грн. Нераспределенная
прибыль компании к концу 2016 года составляла 1,76 млрд грн. Текущие обязательства
"Карлсберг Украина" в 2016 году выросли до 2,74 млрд грн с 1,27 млрд грн в 2015 году.
Долгосрочные обязательства отсутствовали. Суммарная дебиторская задолженность
компании сократилась на 10% до 570,6 млн грн. ПАО "Карлсберг Украина" принадлежит
Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой
продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине входят три
пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове. Доля компании Carlsberg Ukraine на
украинском рынке пива в 2016 году составила 29,9% в натуральном выражении, что на 0,3
п.п. выше, чем в 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Пивная компания, потерявшая завод в Донецке,
сократила чистый убыток в 2,1 раза

29.03.2017

ЧАО "Эфес Украина" (Донецк), ранее одна из крупнейших
пивоваренных компаний в Украине, в 2016 г. сократило чистый убыток в
2,1 раза - до 604,17 млн грн. Об этом пишет delo.ua
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 28
апреля, ее непокрытый убыток к концу 2016 года вырос на 17,6% и составил 4,050 млрд
грн. Долгосрочные обязательства ЧАО за прошлый год возросли на 13,3% - до 2,463 млрд
грн, текущие обязательства - на 28,5%, до 1,283 млрд грн. При этом суммарная дебиторская
задолженность компании сократилась на 9,4% - до 56,1 млн грн. "Эфес Украина" (ранее
"Миллер Брендз Украина") принадлежит турецкой компании Efes Breweries International.
Мощности по производству пива украинской компании находятся в Донецке, однако
компания потеряла контроль над активом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производитель Camel сработал с убытком
в 48 млн грн
27.03.2017

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - фабрика, принадлежащая АО
"Джей Ти Интернешнл Компани Украина", в 2016 г. получило чистый
убыток 48,13 млн грн против чистой прибыли 1,062 млрд грн в 2015 г.
Согласно объявлению компании о проведении годового собрания акционеров 25
апреля, ее нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла около 3,52 млрд
грн. Текущие обязательства "Джей Ти Интернешнл Украина" за год выросли в три раза - до
1,66 млрд грн. Как и в 2015 году, долгосрочные обязательства у компании отсутствовали.
Суммарная дебиторская задолженность увеличилась в 1,6 раза и составила 2,98 млрд грн.
"Джей Ти Интернешнл Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В
Украине компании принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.),
наиболее известными брендами которой являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.
Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в Азербайджан, Армению,
Грузию, Молдову и Туркменистан.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

30.03.2017

Ворзель славится своими источниками артезианской воды.
Полмиллиона лет назад эта территория находилась под ледниками,
которые тая сформировали Сеноманский водоносный горизонт.
Компания «Небесна Криниця» открыла завод по производству бутилированной
воды в бутылях 18,9 л в этом живописном курорте. Клиенты могут заказать воду с курорта
Ворзель с доставкой домой или в офис. «Компания «Небесна Криница» активно растет и
развивается, поэтому увеличение производственных мощностей стало для компании
насущной необходимостью. Наша артезианская скважина глубиной 128 м защищена слоем
плотного голубого мергеля. Этот минерал не только защищает водоносный горизонт от
проникновения веществ с поверхности, а и обогащает воду уникальным комплексом
природных минералов», - говорит Евгения Кривонос, директор по развитию компании
«Небесна Криниця». Компания занимается производством и доставкой бутилированной
воды с 2001 г. Является национальным оператором, обслуживающим более 60000 клиентов
по Украине. С 2015 г. компания осуществляет полноценное обеспечение клиентов
оборудованием для потребления кофе и натуральный зерновой кофе собственного
импорта ТМ "CORSICO". За последние годы компания «Небесна Криниця» получила награды
«Фаворит успеха» и «Качество №1» в категории доставки воды и подтвердила свои
лидерские позиции на киевском рынке. Является единственным в Украине членом
европейской ассоциации бутилированных вод Watercoolers Europe, членом Европейской
Бизнес Ассоциации и Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности».
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Imperial Tobacco оценивает объем нелегального
рынка сигарет в Украине в 2%
27.03.2017

Гендиректор компании Imperial Tobacco в Украине, Молдове и
странах Кавказа Лорант Дежьо оценивает объем нелегального рынка
сигарет в Украине в 2%. Об этом он сообщил в интервью "Бизнесу".
"На данный момент объем нелегального рынка не превышает 2%. Этот показатель
упал из-за девальвации и прошлогодней ценовой войны. Но в будущем есть опасения
относительно подделок и контрабанды", - сказал представитель Imperial Tobacco. Он
выступает за разработку налогового календаря для понимания всеми участниками рынка
того, какой дальше будет фискальная политика, поскольку, как он отмечает, резкое
повышение акцизов провоцирует начало ценовой войны; кроме того, рост цен на сигареты
повышает вероятность ввоза или производства нелегальной продукции. Он напомнил, что,
поскольку Украина заняла проевропейскую позицию, ей предстоит привести в
соответствие акцизные ставки с европейскими. Представитель компании приводит
пример, что в Европе размер обязательного налога составляет 90 евро на 1000 штук,
поэтому стоимость пачки сигарет в большинстве европейских стран превышает 3 евро, в то
время как в Украине средняя цена на пачку сигарет менее 1 евро. "Так что вы можете себе
представить, каким длинным будет наш путь к тому, чтобы сравнять украинские акцизные
ставки с европейскими. И это достаточно рискованный и неопределенный путь, так как мы
не знаем прогнозируемую потребительскую способность, инфляцию. Мы можем только
догадываться, но точных цифр для планирования у нас нет", - добавил Дежьо. По
ожиданиям компании, в 2017 году все налоговые поступления от табачной отрасли
увеличатся на 25%. "С одной стороны, падение объемов должно уменьшить поступления в
бюджет от акциза, но поскольку сам акциз вырос, будет и рост поступлений на 25%", отметил Дежьо. Он напомнил, что на отраслевых встречах участников рынка на данный
обсуждается внедрение в Украине европейской директивы по регулированию рынка
табака, которая предполагает, в том числе, изменения в дизайне пачки. По подсчетам
компании, в среднем в Европе потребляется от 13 до 17 сигарет в день. "В Украине
потребление практически такое же. Основной тренд: это переход на более легкие
сигареты", - добавил эксперт, отметив, что в Украине падает потребление сигарет без
фильтра из-за не очень ощутимой разницы в цене.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
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У табачного монополиста масштабные
обыски

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

31.03.2017

Около 1 тыс. правоохранителей проводят обыски и другие
следственные действия у крупнейшего табачного дистрибьютора «Тедис
Украина». Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
Департамент в сфере экономики Генпрокуратуры с Главной военной прокуратурой
и полицией разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и
незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования
терроризма. С 2012 г. владельцем указанной компании-монополиста является, в том числе,
россиянин Игорь Кесаев. К нему Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)
применил санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. По словам
Луценко, под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» назначены
лица, все свои решения согласовывающие с членом совета директоров российского завода
им. Дегтярева - одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР» и
«ЛНР». Несмотря на запрет СНБО и Нацбанка Украины, через счета фирм-транзитеров в
2015-2017 годах выведено 2,5 млрд грн. Генпрокурор утверждает, что удержанию
монопольного положения компании содействовали и отдельные государственные органы.
Как сообщал Realist, в декабре Антимонопольный комитет оштрафовал «Тедис Украина» на
429,3 млн грн за злоупотребление монопольным положением на сигаретном рынке. «Тедис
Украина» (до 2016 года «Мегаполис Украина») создана в 2011 году и контролирует более
90% рынка оптовой продажи сигарет. Компания связывает четырех крупнейших
производителей табачной продукции («Филип Моррис Украина», «ДжейТи Интернешнл
Украина», «Империал Тобакко Продакшн Украина» и «А/Т табачная компания «В.А.Т.Прилуки») с 40−50 оптовыми и 80 тыс. розничными торговцами. Основными ее
владельцами являются физлица - граждане Украины, Ирландии и Великобритании. Один
из конечных бенефициаров - бизнесмен Борис Кауфман.
Читать полностью >>>
По материалам realist.online

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО & ДЕРЕВООБРОБКА

У Бориславі запрацювало українcько-турецьке
деревообробне підприємство
28.03.2017

В
м.Борислав
відбулося
відкриття
українсько-турецького
підприємства "Вудкрафт Трейдінг", що спеціалізується на деревообробці.
Його продукцію планують експортувати до Польщі, Італії, Чехії,
Словаччини, Румінії.
Привітав засновників з успішним стартом перший заступник голови Львівської
облдержадміністрації Ростислав Замлинський. Він також розповів про позитивну динаміку
старту роботи нових підприємств на території області. "У минулому році на Львівщині
відкрили понад 50 нових підприємств та створили відповідно близько 12 тисяч робочих
місць. Цю позитивну динаміку спостерігаємо і на сьогодні. Зокрема, і у деревообробній
галузі, яка є однією з ключових для Львівщини, - наголосив Ростислав Замлинський. Відтак майже кожного тижня на території області розпочинає роботу нове підприємство.
Це свідчить про те, що Львівщина є інвестиційно привабливим та безпечним регіоном для
започаткування та розвитку бізнесу". Як розповів керівник підприємства Тарас Колесников,
на сьогодні робочий колектив «Вудкрафт Трейдінг» складеться з 16 працівників. Середня
заробітна плата на підприємстві складає 4000 грн, а зі збільшенням штату та обсягами
виробництва планують підвищення до 6000 грн. А нещодавно із Туреччини завезли нове
сучасне високотехнологічне деревообробне обладнання із повністю автоматизованим
процесом виробництва. Це зокрема, лінія із розпилювання деревини. Відтак можливості
переробки сировини становлять 100 метрів кубічних у зміну. Розповів він і про плани щодо
підприємства на майбутнє. "Найближчим часом для збільшення обсягу виробництва і
асортименту готової продукції плануємо розширення штату до 35 працівників
безпосередньо в деревообробному цеху і до 5-ти осіб для роботи на пилозаточному
обладнанні, - зазначив керівник підприємства. - Загалом штат працівників підприємства
плануємо розширити до 100 осіб". За його словами, у планах також - здійснити
реконструкцію ще однієї будівлі і відкрити сушильне виробництво, а також - придбати
лінію із виготовлення паливних брикетів, що дозволить максимально використовувати
відходи виробництва, та придбати обладнання з виробництва меблевих щитів.
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рубежанский картонный комбинат завершил 2016 г.
с прибылью 139,5 млн грн
31.03.2017

ПАО "Рубежанский картонно-тарный комбинат" (Луганская обл.) по
предварительным данным, получило консолидированную чистую прибыль в
размере 139,45 млн грн, тогда как в 2015 г. убыток составил 242,95 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 28 апреля,
нераспределенная прибыль предприятия к началу 2017 г. составила 558,32 млн грн (годом
ранее - 276,14 млн грн). Как сообщалось, в 2015 г. комбинат сократил консолидированный
убыток более чем вдвое. Согласно публикации, за год комбинат нарастил текущие
обязательства на 42,4% - до 998,05 млн грн, долгосрочные сократились в 2,5 раза, до 230,27
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 23,6% - до 590,72 млн
грн. В целом активы по состоянию на 1 января 2017 года составили 2 млрд 350 млн грн,
собственный капитал -1 млрд 122 млн грн (в том числе уставный капитал - 16,75 млн грн).
Численность персонала комбината за год сократилась на 86 человек, до 1142 работника.
РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске
составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для
тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона. В числе потребителей его
продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет
и других изделий. По сообщению на сайте РКТК, для реализации продукции комбинат не
имеет представителей в России и других странах. Как сообщалось, в 2016 году объем
товарной продукции двух комбинатов (с учетом принадлежащего РКТК Трипольского
упаковочного комбината) в денежном выражении возрос на 14,4% - до 3 млрд 311 млн грн,
при этом выпуск гофроящиков вырос на 10%, до 205,79 млн кв. м. По состоянию на
четвертый квартал 2016 года компании DS Smith Ukraine Limited (Великобритания) и
Кomelinco Trading Ltd. (Кипр) владеют равными пакетами акций РКТК - по 49,59%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Виставка текстильної промисловості
«TECHNOTEX-2017» в Індії
30.03.2017

З 12 по 14 квітня цього року у м. Мумбаї (Індія) відбудеться
міжнародна виставка текстильної промисловості «TECHNOTEX-2017».
Про це повідомляє Рада експортерів та інвесторів при МЗС України.
Захід проводитиметься у наступних сегментах: геотекстиль, захисний текстиль,
агротекстиль, спорттекстиль, промисловий текстиль, екотекстиль, медичний текстиль,
будівельний текстиль, та пакувальний текстиль. Організатори виставки - Міністерство
Текстильної промисловості та Федерація індійської торгової палати і промисловості
(ФІТПП). Контактна інформація: науковий співробітник ФІТПП Таран Гойа, тел. + 91-995356-41-24, e-mail: tarun.goyal@ficci.com. Більш детальну інформацію щодо заходу можна
дізнатися за посиланням >>>
Читати повністю >>>
За матеріалами Ради експортерів та інвесторів при МЗС України
Як вполювати європейських модниць: 5 порад
від українського експортера
31.03.2017

В рамках проекту підтримки регіональних ЗМІ, що хочуть
висвітлювати тематику ЄС, видання "ЄП" та представництво ЄС в
Україні допомагають місцевим ЗМІ шукати "європейські" теми…
"Йду Парижем і бачу у вітрині модного бутика пальто, відшите нашою фабрикою!" –
про такі випадки в європейських столицях директор Ужгородської швейної фабрики
Мирослава Каламуняк з гордістю розповідала і раніше, до підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС. Проте завдяки угоді, каже директор, відбулося кілька важливих речей.
Одна з головних – уже не ужгородське підприємство щосили шукає собі замовників у
Європі. Навпаки, європейські бренди самі пропонують контракти українській легкій
промисловості. Завдяки угоді скасовано мито, і відтепер з українськими підприємствами
європейцям стало вигідно мати справу. Це дуже добре, адже конкуренція у легкій
промисловості – неймовірна, інвестиції не захмарні, а споживач – масовий. "Тепер ми
обираємо з кількох закордонних пропозицій вигіднішу, – каже Мирослава Каламуняк. – Так,
в основному продаємо не одяг, а послугу з його пошиву. Але у пріоритеті – експорт товарів
власного виробництва". Ужгородська ТМ "Парада" вже представлена у країнах ЄС, і Угода
про асоціацію значно спростила процес виходу на ринок, розповідає вона. Але нарощення
обсягів експорту ще попереду. "Разом з тим ми вже стали конкурентоспроможнішими,
оскільки раніше європейці платили 10-12 % податку на нашу послугу чи наш виріб, – каже
Мирослава Каламуняк. – Зараз вони не платять, якщо тканина європейського виробництва.
А оскільки ми працюємо з дорогими брендами, то тканини закуповують саме в ЄС, і це
суттєва економія для них. А для нас – можливість на рівних конкурувати з країнамивиробниками з ЄС. Наприклад з Румунією, де практично така сама зарплата швачок".
Поради >>>
© Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб
За матеріалами eurointegration.com.ua

ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БХФЗ планирует до конца 2018 г. инвестировать в
модернизацию производства 317 млн грн
27.03.2017

ПАО "НПЦ "БХФЗ" планирует до конца 2018 г. инвестировать в
модернизацию производства 317 млн грн, сообщается в пресс-релизе со
ссылкой на коммерческого директора БХФЗ Евгения Сову.
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, мы продолжаем
реализовывать свои планы и осуществляем капиталовложения в собственное развитие.
Так, к концу 2018 года мы запланировали 317 млн грн инвестиций в модернизацию
производства", - сказал он. Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что рейтинговое
агентство "Кредит-рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг БХФЗ. Как
сообщалось, по итогам 2016 года БХФЗ увеличил чистую прибыль в два раза по сравнению
с 2015 годом – до 118,702 млн грн. По итогам 2015 года чистая прибыль БХФЗ выросла гна
35% - до 59,3 млн грн. В 2016 году БХФЗ вошел в десятку лидеров по объемам аптечных
продаж – 4,2% рынка. В марте 2015 года Киев за 171,844 млн грн продал принадлежащий
ему 30%-ный пакет акций БХФЗ фармацевтической фирме "Дарница" (Киев). В январе 2016
года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Дарница" приобрести
более 50% акций БХФЗ. Однако в апреле 2016 года комитет оштрафовал компанию на 20,4
тыс. грн за приобретение 30%-го пакета акций БХФЗ без соответствующего разрешения
регулятора. В середине февраля 2017 года АМКУ сообщил о рассмотрении дела о
возможной концентрации украинского фармацевтического рынка ЗАО "Дарница" путем
приобретения акций ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химикофармацевтический завод". В свою очередь БХФЗ неоднократно сообщал о незначительном
увеличении "Дарницей" количества голосующих акций. По данным госреестра, в настоящее
время конечными бенефициарами БХФЗ являются Татьяна Артеменко, Николай Безпалько,
Олег Голобородько, Глеб Загорий и Евгений Сова.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Ладыжинский "Биолик" в 2016г увеличил
чистую прибыль в 3 раза
31.03.2017

Производитель лекарственных средств ЧАО "Биолик" (Ладыжин
Винницкой обл.) по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в три
раза по сравнению с 2015 годом - до 480 тыс. грн.
Согласно сообщению, результаты хозяйственной деятельности предприятия ее
акционеры планируют обсудить на годовом общем собрании 27 апреля. По итогам 2015
года фармкомпания "Биолик" получила чистую прибыль в размере 156 тыс. грн, против
1,249 млн грн чистого убытка в 2014 года. ПАО "Биолик" специализируется как на выпуске
генерических лекарственных средств, так и на выпуске оригинальных комплексных
фитопрепаратов. В продуктовую линейку компании входят такие спиртовые настойки, как
железа сахарат (железное вино), экстракт родиолы жидкий, настойка "Бероз", простолад,
меркурид, бальзам "Вигор", настойка валерианы, настойка боярышника, настойка
пустырника, настойка пиона, настойка календулы и другие.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

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

В Одесі СБУ припинила масштабне виробництво та
реалізацію фальсифікованих ліків

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

01.04.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та
поліцією припинили в Одесі масштабне виробництво та реалізацію
фальсифікованих ліків. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу виготовляли
підроблені медикаменти широкого спектру в одному зі складських приміщень Одеси.
Виробництво та фасування продукції відбувалося в антисанітарних умовах. Ділки збували
фальсифікат на території регіону через власну та інші аптекарські мережі, частину
підроблених ліків реалізовували в інших областях України. За попередніми оцінками,
зловмисники встигли продати фальсифікованих препаратів на понад тридцять мільйонів
гривень. Під час обшуків на нелегальному виробництві, в офісах ділків та аптечних мережах
оперативники спецслужби вилучили підроблені лікарські засоби на більше ніж п’ять
мільйонів гривень. На складах співробітники СБ України також виявили незаконно ввезені
в Україну ліки російського виробництва, у організаторів вилучено «чорну» бухгалтерію, яка
свідчить про реалізацію фальсифікованих препаратів. Наразі відбуваються невідкладні дії
для вилучення з аптечних мереж контрафактних ліків. Відкрито кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Объемы строительства
выросли на 21%
28.03.2017

По итогам 2 мес. т.г. предприятия выполнили строительные работы
на сумму 8,38 миллиарда гривен, индекс строительной продукции по
отношению к аналогичному периоду 2016-го составил 121%
«Рост показателя строительных работ за январь-февраль этого года составил 21%
по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. В этом году предприятия уже
выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн. При этом наблюдается
стабильный рост от месяца к месяцу. Все эти показатели говорят, что мы наконец
сдвинулись с мертвой точки и есть положительная динамика и тенденции на этот и
будущие годы», - проинформировал заместитель министра регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Как уточняют в
министерстве, по итогам января-февраля 2017 г. индекс строительства зданий составил
123,9%, инженерных сооружений - 117,6%. Ранее Hubs писал, что государственных
регистраторов подпустили к реестру разрешительных документов в строительстве. Также
сообщалось, что Минрегионстрой прогнозировал улучшение инвестклимата после
дерегуляции условий ведения строительства. По оценкам министерства, в экономику
Украины могут зайти еще $1,2 млрд инвестиций.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Почти половина украинского ювелирного рынка
находится в тени
26.03.2017

Согласно статданным, в Украине в 2013 г. объем производства
клейменых ювелирных составлял 46,26 тонн. В 2014 году объем клеймения
снизился на 17% (до 38,56 тонн).
Согласно данным Счетной Палаты Украины, 40% рынка клейменых ювелирных
изделий в нашей стране на сегодняшний день находится в тени. Эксперты Pro-Consulting
выделяют несколько ключевых причин падения показателей рынка ювелирных изделий в
Украине. К главным среди них стоит отнести: дефицит сырья на предприятиях в связи с
недостатком финансовых средств; постановление НБУ №160 об ограничении продажи
драгоценных металлов; валютные колебания и неустойчивость курса; падение продаж
ювелирных изделий из-за потери оккупированных территорий на востоке страны и
аннексии Крыма; падение доходов населения и, как следствие, отсутствие свободной
денежной массы; экономический кризис, приведший к падению как спроса на ювелирные
изделия, так и объемов их производства. Отметим, в 2014 году в мире было продано
ювелирных украшений на сумму $157 млрд. Наибольший процент продаж пришелся на
долю КНР – 51,4%. В ряде соседних стран также фиксируется падение продаж
драгоценностей. В связи с удорожанием золота, в Болгарии отмечается повышение спроса
на бижутерию. В то же время, ювелирные ателье вынуждены закрываться из?за падения
продаж. В связи с переходом к рыночной экономике, в Румынии в последние несколько лет
наблюдается повышенный спрос на ювелирные изделия, что, в свою очередь, привело к
появлению новых ювелирных заводов и розничных продавцов. К другим факторам
всплеска активности на рынке стало вхождение страны в ЕС и проведенная в 2004 году
ювелирная реформа, отменившая оплату услуг ломбардов в операциях по продаже
драгоценных металлов. Вместе с тем, рынок ювелирных изделий Румынии пережил резкое
падение из?за притока нелегальных ювелирных изделий из ЕС, но с ростом экономики
страны ситуация изменилась. Согласно данным Ассоциации ювелиров Румынии, объемы
продаж ювелирной продукции в небольших магазинах упали с 15 тонн в 2007 году до 5
тонн в 2014 году. В Турции в 2016 году общий объем продаж ювелирных изделий
продемонстрировал падение на 15%. Главными причинами сокращения стали: рост цен на
золото, политическая нестабильность в стране, террористические атаки, произошедшие в
Анкаре и Стамбуле и финансовый кризис 2009?2010 годов.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua

ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Гройсман посетил предприятие по производству товаров
народного хозяйства Eurogold Industries Ltd
30.03.2017

В Житомирской обл. Премьер-министр посетил предприятие
Eurogold Industries Ltd, где пообщался с бизнесменами об инвестиционных
проектах новых предприятий с иностранными инвестициями.
ДП "Евроголд Индестриз Лтд", созданное на арендованных производственных
площадях ОАО "Житомирский завод химического волокна" в 2002 году, изготовляет
лестницы, гладильные столы, сушилки и другие товары широкого потребления. Применяет
современные технологии металлообработки. Продукция предприятия экспортируется в
страны Европы (Швейцарию, Грецию, Бельгию, Великобританию, Францию), а также в
Японию, Саудовскую Аравию, США, Россию. Отметим, в сентябре 2013 года был проведен
ре-сертификационный аудит системы менеджмента качества предприятия ДП «Евроголд
Индестриз ЛТД». В ходе аудита подтверждено соответствие системы менеджмента
качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Объемы производства за
2006 год составили 64,1 млн. грн. За январь - сентября 2007 года произведено продукции
на 11,7% (или на 52,5 млн. грн.) больше, чем за соответствующий период в прошлом году
Читать полностью >>>
По материалам elvisti.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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На держпідприємствах Мінрегіону працюють
антикорупційні уповноважені
28.03.2017

Мінрегіон України спільно з підпорядкованими держпідприємствами
напрацював стратегію з антикорупційних заходів. На ДП вже працює система
уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції.
«Мінрегіон активно працює у напрямку зменшення корупції, насамперед у
будівельній галузі. Прийнято ряд нормативно-правових актів. Ми усуваємо перешкоди у
розвитку будівельного бізнесу, спрощуємо дозвільні процедури, дерегулюємо галузь.
Сектор державних підприємств завжди був найбільше уражений корупційними ризиками.
Маємо це зламати. Це якраз ваша справа - уповноважених з питань запобігання та
виявлення корупції. Розраховуємо на вашу принциповість», - сказав Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г.Зубко під час семінару з питань
оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм держпідприємств. До
процесу підготовки антикорупційних програм буде залучений громадський сектор,
експерти Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та НАЗК.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ

Прокуратура взяла воровавшего
песок дельца
30.03.2017

Киевская местная прокуратура №3 задержала на территории
Тернополя бывшего директора частной компании, устроившего бизнес по
намыву песка из реки Десенка в промышленных масштабах.
Проведенное досудебное расследование показало, что задержанный, будучи
руководителем коммерческой структуры в 2013-2014 гг., под видом проведения работ по
берегоукреплению и восстановлению поймы урочища «Черторой» во Всеукраинском парке
памяти борцов за свободу и независимость Украины в Деснянском районе, провел
незаконный намыв и реализацию песка из реки общим объемом более 80 тыс. куб. м и
стоимостью свыше 16 млн. грн. По информации ProfiDOM.com.ua, задержанному вручено
уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение
ним путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 239-2 (незаконное
завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) Уголовного кодекса
Украины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.
Читать полностью >>>
По материалам ukraineindustrial.info
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Государственный “Укргазбанк” за 5 лет смог отсудить у
должника здание завода в Киеве
31.03.2017

“Укргазбанк” победил в судебных спорах о взыскании долга с
недобросовестного
должника
ОАО
“Экспериментальный
завод
железобетонных шпал” и обращении взыскания на предмет ипотеки
“В связи с чем банк получил в собственность производственный комплекс общей
площадью 10 249 кв. м, который находится в Киеве по адресу: пр-т Отрадный 52,
стоимостью 28,8 млн грн, путем обращения взыскания на предмет ипотеки”, − сказано в
сообщении. Основанием для получения права собственности на предмет ипотеки было
решение Хозяйственного суда Киева от 14 июля 2015 года об обращении взыскания на
предмет ипотеки, которая принадлежит ООО “Строительная компания “Наше мисто” в счет
погашения задолженности ОАО “Экспериментальный завод железобетонных шпал”. Как
отмечается в сообщении, судебное производство открыто в 2011 г. по иску “Укргазбанка” о
взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество. “Должник ОАО
“Экспериментальный завод железобетонных шпал” не погасил задолженность перед
банком в установленный срок и финучреждение начало процесс принудительного
взыскания задолженности в судебном порядке”, − сказано в сообщении. Согласно данным
реестра юрлиц, ОАО “Экспериментальный завод железобетонных шпал” находится в
состоянии прекращения. Бенефициаром ООО “Строительная компания “Наше мисто”
указано ООО “Вега Инвестстрой”, собственниками которой являются Лариса Деревянко,
Владимир Яценко и Василий Бондар. Напомним, в мае 2010 г. главу наблюдательного
совета ОАО "Экспериментальный завод железобетонных шпал" Александра Падалко
арестовали по обвинению в присвоении более 31 млн грн средств бюджета Киева,
предназначенных для строительства скоростного трамвая в столице.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 ДЕВЕЛОПЕРИ & КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЖИТЛОВА

Міноборони представить принципово нову програму
забезпечення житлом військових

Найбільша будівельна компанія України
за рік заробила 100 млн
27.03.2017

ХК «Київміськбуд» в 2016 році збільшила чистий прибуток на 9%
порівняно з 2015 р. – до 99,9 млн грн. Про це повідомили в системі
розкриття НКЦПФР про проведення загальних зборів акціонерів 28 квітня.
Згідно з основними показниками фінансово-господарської діяльності компанії,
активи «Київміськбуду» за минулий рік зменшилися на 3,6% - до 6,23 млрд грн, а сумарна
дебіторська заборгованість знизилася більш ніж в 2 рази - до 97,9 млн грн. Довгострокові
зобов'язання компанії скоротилися в 1,5 раза - до 864,3 млн грн, а поточні – збільшилися на
9,2%, до 3,815 млрд грн. Нерозподілений прибуток підприємства в 2016 році зріс на 6,5% –
до 1,474 млрд грн. У 2015 році «Київміськбуд» збільшив чистий прибуток на 23% порівняно
з 2014 роком – до 91 млн грн. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна
компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в
управлінні Київської міськдержадміністрації. До холдингу входять 40 відкритих
акціонерних товариств. Ще 51 підприємство входить в холдинг на правах асоційованих
членів. Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16,5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

30.03.2017

Ми шукаємо шляхи вирішення житлової проблеми військовослужбовців. Буквально завтра плануємо доповісти Президенту України
програму забезпечення житлом військових на найближчий час.
Ця програма принципово відрізнятиметься від попередніх, у ній реалізований
абсолютно інший підхід. Її розробкою фахівці оборонного відомства займалися спільно з
партнерами з Великої Британії. Про це сьогодні, 30 березня, заявив Міністр оборони
України генерал армії України Полторак під час брифінгу у Міністерстві оборони. За його
словами, на даний час триває робота щодо створення типових комплексних військових
містечок. «Таких комплексів ми у цьому році плануємо збудувати три: в Дачному Одеської
області, Черкаському Дніпропетровської області – безпосередньо на полігоні, щоб була
можливість проводити навчання, а також на полігоні Широкий Лан, де будівництво вже
почалося», – повідомив Степан Полторак. Як зауважив глава оборонного відомства, на
Одещині планується будувати декілька об’єктів. Зокрема, цього року планується здати в
експлуатацію 80-квартирний будинок, виділені кошти на будівництво Штабу ВійськовоМорських Сил, а також створення бази Військово-Морських Сил.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Компания "Кэпител Билдинг Корпорейшен" группы "МАКО" в 2016г
сократила чистый убыток в 3,3 раза

СБУ викрила завдані посадовцем багатомільйонні збитки
Національній академії наук

30.03.2017

ЧАО "Кэпител Билдинг Корпорейшен" ("КБК", Краматорск Донецкой
обл.) по итогам 2016 года сократило чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с
2015 годом - до 2,416 млн грн.
Согласно сообщению компании в прессе о проведении 28 апреля очередного
собрания акционеров, ее непокрытый убыток возрос на 17% и составил 16,61 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность "КБК" в прошлом году уменьшилась на 12,6% от
уровня 2015 года - до 1,444 млн грн. В то же время долгосрочные обязательства
увеличились на 0,6% - до 19,196 млн грн, текущие обязательства - в 37 раз, до 2,784 млн
грн. Штат сотрудников "КБК" к концу 2016 года составлял 2 чел. ЧАО "Кепител Билдинг
Корпорейшен" (до 2009 года - ООО) создано в 2005 году. Основным видом деятельности
является предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной
недвижимости. Также занимается возведением зданий и выполнением строительных
работ, оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами в Донецком
регионе. "КБК", в частности, в 2010 году завершила строительство 17-этажного БЦ
"Столичный" общей площадью около 30 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и подземным паркингом на просп. Богдана
Хмельницкого, 102, в Ворошиловском районе Донецка. Согласно данным компании в
системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР), ее чистый убыток в 2015 году увеличился на 5,6% по сравнению с 2014 годом до 7,912 млн грн, чистый доход сократился в 7,5 раза - до 49,7 тыс. грн. Основным
акционером "КБК", согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2015 года являлось
ЧАО "МАКО Холдинг" (96,873%, Донецк) - холдинговая компания группы "МАКО". По
данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 29 марта
2017 года уставный капитал ЧАО "Кэпитал Билдинг Корпорэйшн" составляет 50 млн грн,
бенефициарным собственником компании числится А.Янукович. В ГК "МАКО" на конец
2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО "Всеукраинский банк развития",
ВБР, Киев; ЧАО "КБК"; а также ЧАО "МАКО Холдинг"; ЧАО "Комплекс "Дружба"; ЧАО
"Эдельвейс" и ЧАО "Маринсервис", все - Донецк), Голландии и Швейцарии. Среди основных
направлений бизнеса - девелопмент и строительство, финансовый сектор, угольная
промышленность. Собственником 100% акций ГК "МАКО" является А.Янукович.
Министерство внутренних дел Украины 18 апреля 2014 года сообщило, что А.Янукович,
который исчез из поля зрения правоохранителей 23 февраля 2014 года в Киеве, объявлен в
розыск СБУ на основании постановления суда о задержании с целью привода. По данным
МВД, А.Янукович обвиняется по ч.2 ст.366 (служебный подлог с причинением тяжких
последствий) УК Украины.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

Яна Зубарь присоединилась к команде
Colliers International Украина
30.03.2017

Экс-CEO Ассоциации ритейлеров Украины Яна Зубарь назначена
старшим консультантом департамента торговой недвижимости компании
Colliers International Украина.
Как сообщили rau.ua в пресс-службе компании, Яна присоединилась к департаменту
торговой недвижимости Colliers International в марте текущего года. «Мы рады
приветствовать Яну, которая разделяет энтузиазм и ценности нашей компании, и готова
приложить все свои усилия в достижении поставленных целей», - подчеркнули в компании.
Ранее, в 2016 году она работала в команде антикризисного управления первого
профессионального торгового центра Киева – GLOBUS, где занимала должность
руководителя департамента аренды. А до этого в течение двух лет возглавляла
Ассоциацию ритейлеров Украины. Совместно с командой Яна Зубарь провела успешный рестарт проекта и нишевого онлайн-медиа в ритейле. Справка. Colliers International – один из
мировых лидеров в предоставлении услуг в сфере недвижимости. Компания представлена
в 68 странах мира и предоставляет полный комплекс консалтинговых и брокерских услуг в
области коммерческой недвижимости.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та
поліцією викрили завдані державі багатомільйонні збитки керуючим
справами Національної академії наук.
Академія уклала договір із забудовником на зведення у Голосіївському районі
столиці багатоквартирного будинку на землях НАНУ. Згідно з угодою підприємець
зобов’язався передати Академії п’ятдесят квартир загальною площею чотири тисячі
квадратних метрів. Посилаючись на економічну кризу, бізнесмен після здачі будинку в
експлуатацію у 2014 році «віддав» науковцям лише двадцять шість квартир площею 1,8 тис.
м2, обіцяючи компенсувати різницю в інших будинках. Національна академія наук, інтереси
якої представляв керуючий справами, звернулася до суду. Співробітники спецслужби
встановили, що кандидат наук, діючи в інтересах підприємства-забудовника, підписав
мирову угоду на завідомо збиткових для Академії умовах. Він погодився замість квартир
отримати грошову компенсацію, яка в декілька разів нижча за ринкові ціни на житло. За
висновками експертів, через дії керуючого справами НАНУ завдано збитки на більше ніж
21,7 мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального
кодексу України. Затверджений обвинувальний акт щодо дій керуючого справами НАНУ
скеровано до суду. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших
осіб, можливо, причетних до оборудки з майном Академії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

Геннадій Зубко: індустріальні парки - нові можливості
для регіонального розвитку

30.03.2017

Розбудова індустріальних парків – ще одна можливість розкрити на
повну силу інвестиційний потенціал регіонів. Про це повідомляє пресслужба Віце-прем'єр-міністра України
Адже це здорова конкуренція, робота з інвестором, нові робочі місця, розвиток
сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, надходження до місцевого бюджету.
Формат індустріального кластеру створює такі умови, коли вже не працівник шукає місце
роботи й вакансію, а роботодавець має боротись за робочу силу. Про це заявив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у
Житомирі. Він повідомив, що наразі на території Житомирської області створено 2
індустріальні парки: «Коростень» та «ЖИТОМИР-СХІД». Напрями - виробництво
будівельних
матеріалів,
машинобудування,
приладобудування,
деревообробка,
виробництво товарів легкої та харчової промисловості, ІТ-технології, будівництво
логістичного центру та центру з технічного обслуговування та ремонту літаків.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Рынок складской недвижимости:
обзор
27.03.2017

Рынок складской недвижимости в Киеве и области находится в
состоянии сравнительного затишья – девелоперы не планируют
строительства новых объектов. Об этом пишет marketing.rbc.ua
В период с 2015 по 2016 года девелоперы Киева и области не демонстрировали
заинтересованности в строительстве логистических складов и центров с целью сдачи из в
аренду. Причинами такого положення, по мнению аналитиков Pro-Consulting, стали: низкие
арендные ставки; неудовлетворительный спрос на вакантные площади; заполненность
рынка уже готовыми объектами, готовыми к сдаче. Рынок складской недвижимости
столицы характеризуется отсутствием предложения помещений большой площади,
которые могли бы удовлетворить имеющийся спрос. С учетом сложившейся ситуации, в
Киеве и пригородных районах строительство складских площадей происходит, в основном,
для нужд крупных предприятий, работающих в сфере логистики, перевозок, а также
производства и дистрибуции товаров повседневного спроса и ритейла. При этом, 90% всех
строительных объектов сдаются локальными операторами. В 2016 году был заключен ряд
сделок по аренде складских помещений в Киеве и пригороде. 90% сделок осуществлены в
национальной валюте. Цены на подобный вид объектов в долларовом эквиваленте в
период с 2013 по 2106 года снизились практически в 2 раза. Из-за резкого скачка курса
увеличился спрос на недвижимость, сдаваемую по ценам в гривне. Это, в свою очередь,
привело и к корректировке цен в долларах. Другими словами, ценовые характеристики
рынка складской недвижимости в Киеве и обл. в последние несколько лет формируются, в
основном, под воздействием экономической ситуации и желаний арендаторов. Динамика
арендных ставок на складские помещения за последние несколько лет тоже претерпела
изменений. Так, максимальным этот показатель был в 2015 году и составлял 98,1 грн за
1кв.м. В 2016 году цены снизились практически до уровня 2013 года – 63,4 грн за 1 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

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

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

Директор UTG рассказала о направлениях
развития украинских ТРЦ

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

31.03.2017

В рамках саммита в сфере управления объектами торговой
недвижимости Ukraine & Belarus Malls Summit, который традиционно
проводит Malls Club Ukraine & Belarus, с докладом выступила директор
компании UTG Евгения Локтионова.
В своем выступлении на тему: «Управление жизненным циклом торговых объектов
на фоне текущей ситуации на рынке торговой недвижимости Украины», руководитель
рассказала о современных тенденциях в управлении жизненным циклом торговых
объектов и экономической целесообразности реконцепции и реконструкции торговых
центров. «В портфеле компании UTG уже насчитывается не один десяток примеров
объектов торговой недвижимости по всей стране, где были успешно реализованы проекты
реконцепции или редевелопмента», - отметила Евгения Локтионова во время выступления.
По ее словам, жизненный цикл многих украинских торговых центров подходит к рубежу,
когда объекты требуют реконструкции для дальнейшей успешной работы на рынке в
современных условиях. В частности, только в Киеве порядка 45% действующих торговых
объектов нуждаются в реконцепции. Ведь в среднем жизненный цикл торгового центра
составляет 5-15 лет. В столице первые профессиональные торговые объекты, построенные
в начале 2000-х гг., как раз подходят к критическому возрасту 10-15 лет, когда они уже
физически и морально устарели. Поэтому пришло время внимательно взглянуть на бизнес:
действительно ли он приносит максимальный и стабильный доход и не пора ли вносить
обновления в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Причем необходимость перемен
связана не только со сроками работы ТЦ, но и с кардинальными переменами на рынке
торговой недвижимости Украины. Даже те торговые объекты, которые в настоящее время
на 100% заполнены арендаторами, должны постоянно быть в тренде. В противном случае,
при появлении нового ТРЦ – так или иначе они потеряют часть клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Рантье по несчастью: что банкиры делают
с недвижимостью

31.03.2017

Кризисы 2008-2009 и 2014-2015 гг. превратили украинские банки в
супермаркеты активов. Отказ платить по долгам и уход заемщиков в
банкротства вынуждает банкиров брать на свои балансы залоговое
имущество и самостоятельно заниматься его реализацией.
Самый дорогостоящий и проблемный тип актива - недвижимость. Точной
статистики объектов, принятых на балансы банков, нет. Но, по оценкам трех
руководителей управляющих компаний по недвижимости, речь может идти о более чем
1000 зданиях и помещениях во всех регионах страны. "Банки стали крупнейшими
управляющими недвижимостью в стране", - констатирует заместитель директора по
развитию девелоперской компании Стокман Сергей Овчинников. Освоение банкирами
непрофильной деятельности - вынужденная мера. Но найти покупателей недвижимости,
прежде всего, коммерческой, сегодня не так легко. Как банки выходят из ситуации?
Добровольная сдача. Доля просроченных кредитов, которые выданны под залог
коммерческой недвижимости, с 2014 года увеличилась. "Это связано в первую очередь с
девальвацией национальной валюты, поскольку большинство таких кредитов было
выдано в иностранной валюте, а арендные ставки, в основном, привязаны к гривне. Вовторых - снижение покупательской способности и деловой активности в связи с боевыми
действиями на востоке Украины", - говорит Юрий Титов, начальник отдела сопровождения
и урегулирования кредитов среднего и малого бизнеса ОТП Банка. В 2014-2015 гг. многие
ритейлеры действительно потребовали от арендодателей снизить ставки примерно на 3040% из-за падения продаж. Это ухудшило положение дел собственников коммерческой
недвижимости. "За период 2014-2016 годов доля просроченных кредитов, выданных под
коммерческую недвижимость, составила около 40% от общей доли таких займов", - говорит
Титов. В результате львиную долю залоговой недвижимости банкирам пришлось забрать,
чтобы компенсировать собственные убытки. Самые большие залоги сегодня принадлежат
Альфа-банку (совместно с Укрсоцбанком), Райффайзен Банку Аваль и Ощадбанку,
рассказывает Овчинников. "В настоящий момент у нашего банка более 400 объектов
недвижимости на общую сумму более $150 млн", - подтверждает директор центра
управления недвижимостью Укрсоцбанка Ирина Скороходова. Таким количеством
объектов не может похвастаться ни один украинский девелопер либо компания по
управлению активами. В других банках также не скрывают, что принимают на свои
балансы активы проблемных заемщиков. "У нас есть земельные участки в Киеве,
административное здание на бульваре Лепсе, спортивно-оздоровительный комплекс в
Буче, производственная недвижимость в городах Светловодске и Славянске", рассказывает замдиректора департамента реструктуризации задолженности и взыскания
Ощадбанка Ольга Билай. "На балансе банка находится много недвижимости и земельных
участков, которые мы получили в результате погашения проблемных активов. Оценочная
стоимость этих объектов - 1,8 млрд гривен. Сейчас мы выставляем их на торги", - говорит
глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. Начальник управления по работе с
проблемными активами банка Кредит-Днепр Петр Кравченя добавляет, что сегодня
заемщики, учитывая бесперспективность ситуации, довольно часто передают
недвижимость на баланс банка добровольно. Основная масса объектов, которые находятся
в собственности украинских банков - неликвиды, признает директор консалтинговой
компании UTG Евгения Локтионова. Привлекательных объектов мало, хотя они все же есть.
Например, в собственность Альфа-банка перешел торговый центр Sky Park в центре
Винницы, офисный центр Horizon Park, ВТБ получил контроль над ТЦ Магелан, Ощадбанк крупнейшим черновицким ТЦ Бояновка, Пивденный - сетью ТЦ Аркадия.
Ненужные метры. Что банкиры делают со всеми этими активами? В большинстве
случаев финучреждения создают специализированные подразделения, которые
занимаются их управлением и продажей. Для заключения сделок приходится также
вкладываться в маркетинг объектов. "Мы используем баннеры на объектах, интернетрекламу и брокеров, а продаем активы посредством электронных аукционов. Покупателям
это удобно, а нам выгодно - стартовая цена иногда поднимается в два раза", - поясняет
Ирина Скороходова. Продать залоговое помещение, офисный или торговый центр, тем не
менее, очень сложно из-за отсутствия спроса. "Некоторые объекты выходили на продажу
несколько раз в течение последнего года - полтора и до сих пор не нашли своего
покупателя. Все торги проводятся открыто на электронных площадках Электронные торги
Украины и СЕТАМ", - рассказывает Ольга Билай. Иностранные инвесторы не рискуют
заходить в Украину, а украинские готовы приобретать объекты только по очень низким
ценам. Сергей Овчинников говорит, что сумма равна размеру арендной платы за пятьшесть лет. "Собственники объекта выставляют цену вдвое выше", - уточняет он.
Большинство покупателей готовы рассматривать объекты не далее 30 км от Киева,
максимум - в крупных областных центрах, утверждает Ольга Билай. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 АЕРОПОРТИ

Скорейшая корпоратизация аэропорта "Борисполь" повысит
его неавиационные доходы
31.03.2017

Государственное
предприятие
"Международный
аэропорт
"Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, вскоре может быть
корпоратизировано", - сообщил его руководитель Павел Рябикин.
"В планах Министерства инфраструктуры и в моих - корпоратизация аэропорта в
этом году. Рабочая группа в министерстве работает над этим вопросом, По отсутствует
единый подход к принципам формирования набсовета", - сказал он на встрече с
журналистами в Киеве в пятницу. По мнению руководителя "Борисполя", корпоратизация
позволит упростить механизм сдачи в аренду площадей аэропорта, конкурсы по аренде
будут проходить на других условиях. "Скорейшая корпоратизация позволит не через Фонд
госимущества заниматься этим процессом, а через набсовет - реализовывать программу
увеличения неавиационных доходов за счет аренды площадей", - отметил П.Рябикин. Сама
по себе корпоратизация, добавил он, сокращает разрыв между деятельностью предприятия
и контролирующим органом, предусматривает более прозрачную его работу, после чего
оно становится более интересным инвестору. "В конечном итоге считаю, что чем раньше
государство откажется от участия в коммерческих предприятиях и приватизирует или
передаст такие объекты в аренду, концессию, тем более эффективнее они будут работать",
- резюмировал П.Рябикин. ГП "Международный аэропорт "Борисполь" является
крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га.
Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60
м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре
пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. По итогам 2016 года аэропорт
"Борисполь" увеличил количество обслуженных пассажиров на 1,37 млн – до 8,65 млн в год.
Наибольший рост достигнут за счет привлечения трансферных пассажиров с иностранных
рынков. За год их количество возросло на 0,76 млн – до 2,31 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Авиалинии Антонова раскрыли
результаты за 2016 год

27.03.2017

Авиакомпания Авиалинии Антонова, подразделение ГП Антонов
(Киев) по итогам работы в 2016 году увеличила объем перевозки грузов на
22,8% по сравнению с 2015 годом - до 21 463 тонн.
При этом, по данным пресс-службы, количество выполненных компанией рейсов в
2016 году увеличилось на 25,1% - до 448 рейсов, налет флота по итогам 2016 года составил
свыше 4,6 тыс. часов. Флот Авиалиний Антонова насчитывает сегодня семь самолетов Ан124-100 Руслан грузоподъемностью 150 тонн, супертранспортник Ан-225 Мрия
грузоподъемностью 250 тонн, многоцелевой Ан-74Т (10 тонн), Ан-22 Антей (60 тонн), Ан26 (5,5 тонн). С 2006 года Авиалинии Антонова реализуют контракт на выполнение
стратегических перевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution)
в интересах 18 стран альянса и ЕС. В декабре 2014 года совместный с российской
авиакомпанией Волга-Днепр контракт был продлен до конца 2016 года. Осенью 2016 года
руководство Авиалиний Антонова озвучило планы продолжить сотрудничество с НАТО по
программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта. В
рамках нового формата партнерства, не исключали в компании, местом базирования
украинских Русланов останется Лейпциг. В 2017 году официальная информация о новом
формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 Руслан по программе SALIS не
озвучивалась. С 1 января 2017 года в Великобритании открыто новое представительство
Авиалиний Антонова - компания Dreamlifts Ltd. Кроме того сообщалось, что Авиалинии
Антонова планируют закрепиться на американском рынке.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Как государство пытается заставить МАУ
заплатить авиасбор
29.03.2017

Украинские чиновники не оставляют попыток заставить авиакомпанию
МАУ взимать с пассажиров сборы в специальный фонд авиации. Общий долг
перевозчика перед государством уже превысил 300 млн грн.
С этой целью на прошлой неделе Кабмин Украины даже обновил правила взимания
этого сбора. Однако такое решение чиновники приняли вопреки решениям Окружного
админсуда Киева и Киевского апелляционного админсуда, которые признают незаконными
положения о регулировании ставок сбора. Но, похоже, чиновники решили не сдаваться и
заставить МАУ заплатить. В ситуации разбиралось РБК-Украина
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Суд вернул авиакомпанию Днипроавиа
Коломойского государству
30.03.2017

Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение
списать в пользу государства 94,5% акций ПАО Авиационная компания
Днипроавиа. Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Борис Филатов (мэр Днепра, - ред.), кажется, много сэкономил. Новый аэропорт
строить не придется", - добавил Луценко, намекая на неоднократные обращения мэрии
Днепра помочь демонополизировать рынок авиаперевозок в городе. Ранее о монопольном
положении Днипроавиа в аэропорту Днепра заявлял также министр инфраструктуры
Владимир Омелян. В Едином государственном реестре судебных решений содержится
определение суда, согласно которому на 28 марта 2017 г. назначено рассмотрение иска
Фонда государственного имущества Украины к ООО Галтера и ООО Кастодиан гарант. В
иске ФГИУ просил суд расторгнуть договор купли-продажи от 28 августа 2009 г. пакета
акций ПАО Авиационная компания Днипроавиа (94,572% уставного капитала общества),
заключенный между ФГИУ и ООО Галтера, а также обязать депозитарное учреждение ООО
Кастодиан гарант списать со счета в ценных бумагах ООО Галтера пакет акций ПАО
Днипроавиа на счет государства Украина. Напомним, Фонд государственного имущества
Украины продал ООО Галтера 94,57% акций Днипроавиа за 59 млн грн. Эту компанию СМИ
связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Компания "Укрречфлот" сократила чистую
прибыль в 2,4 раза в 2016 г.
28.03.2017

Судоходная компания "Укрречфлот" (Киев) в 2016 году, по
предварительным данным, получила чистую прибыль в размере 26,498
млн гривен, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.
Активы на 31 декабря 2016 г. составили 1,253 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем на
аналогичную дату 2015 г. Суммарная дебиторская задолженность "Укрречфлота" за
отчетный период выросла на 24,6% до 133,803 млн гривен, нераспределенная прибыль
составила 491,2 млн гривен. Собственный капитал компании составил 863,8 млн гривен,
уставный капитал - сократился с 475,5 млн грн до 60 млн грн. В состав "Укрречфлота"
входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. Флот
компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и
речных перевозок. Предприятие выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного,
Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр. C августа
2007 г. "Укрречфлот" входит в ГК "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Как в 2016 году изменились морские и речные
перевозки грузов в Украине
29.03.2017

В 2015 украинские морские порты на 1,4% увеличили перевалку
грузов, до 144,83 млн тонн. Но, по-видимому, 2017 г. будет менее
успешным: за 9 месяцев переработка грузов упала почти на 10% год к
году, до 97 млн тонн.

Удивительно, но это происходит на фоне ряда позитивных изменений, пишет журнал
"ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг". Так, 2015 год ознаменовался дерегуляцией в
украинских портах: был отменен комиссионный контроль на борту судов, радиологический
контроль грузов стал автоматическим, ввели электронный документооборот, а процедуры
оформления судна в порту стали куда быстрее и занимают от 5 минут до 1 часа.
Недогрузили. В 2016 году значительное влияние на контейнерооборот в странах
Черноморского региона оказали военный конфликт на востоке Украины и торговое
эмбарго с Россией. В результате общий оборот контейнеров в 2015 году не превысил 2,3
млн TEU, и все это на фоне низких фрахтовых и чартерных ставок, из-за которых
большинство контейнерных линий работает в лучшем случае на уровне безубыточности.
Но уже по итогам января-июня текущего года практически все пять стран Черноморского
региона увеличили оборот груженых контейнеров. По данным Администрации морских
портов, украинские порты продемонстрировали рост до 283 тыс. TEU (+17,6%), что
позволило восстановить позиции, утраченные по итогам 2015 года. При этом общий
потенциал контейнерных мощностей в Украине составляет 3,4 млн TEU. Однако второй год
подряд в морских портах фиксируется падение транзитных грузопотоков. Если в 2014 году
они составили 20,7 млн тонн, то в 2015-м уже 15,9 млн тонн. По итогам 10 месяцев 2016
года сокращение транзитных грузов составило 35% год к году, до 8,2 млн тонн. Причина
спада в том, что все меньше товаров через наши порты отправляет Россия, которая долгие
годы была их крупнейшим клиентом. Министерство инфраструктуры Украины пытается
заманить новых клиентов. Например, введена скидка в размере 75% на портовые сборы
для танкеров с транзитной нефтью, которые заходят в порт "Южный". Однако
восстановить потери транзита за счет других стран пока не удается, они компенсируются
за счет увеличения экспорта зерновых.
Смена маршрутов. Текущий год запомнился и вынужденной сменой привычных
экспортных маршрутов из-за "транзитного эмбарго", которое ввела Россия. В начале года
она существенно усложнила передвижение по своей территории украинских фур и вагонов,
которые везли грузы в Казахстан, страны Средней Азии и другие государства, а летом
фактически запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов
из Украины в Казахстан и Кыргызстан. Фуры с товарами хлынули в Черноморск, чтобы
отправиться паромом, но там к столь значительному увеличению потока оказались не
готовы. Пришлось в оперативном порядке оптимизировать процесс доставки грузов из
Украины в Азию через два моря — Черное и Каспийское. Так, с грузинской стороной
удалось согласовать ускоренную процедуру погрузки/выгрузки паромов. Паромная
компания "Укрферри" увеличила скорость движения трех паромов и добавила рейсы на
Поти и Батуми. Кроме того, на линию вышли еще два парома Болгарского морского флота.
В сентябре ситуация в порту улучшилась. В октябре "Укрферри" перенесла автомобильнопаромные перевозки в соседний Ильичевский рыбный порт, мол, в условиях значительно
увеличившегося грузопотока паромный комплекс "Черноморск" оказался неспособен
принимать паромы по объявленному расписанию. Но в 2017 году "Укрзализныця"
планирует поставить на линию два своих парома, которые ранее сдавались в аренду. Из
знаковых событий можно отметить то, что весной украинский порт впервые у причала
принял и загрузил судно типа Newcastlemax грузоподъемностью более 200 тыс. тонн, что
стало возможно благодаря дноуглублению в порту "Южный". Балкер Fakarava привез из
Австралии коксующийся уголь. После его выгрузки на судно погрузили 200,4 тыс. тонн
железорудного концентрата. В сентябре операцию повторили с другим судном — Mineral
Edo. Ранее в Черноморском регионе принимать такие суда могли только порты Румынии и
Турции, теперь и отечественный порт может составить достойную конкуренцию. Работа с
такими балкерами позволяет грузовладельцам существенно экономить. В планах
администрации порта дальнейшее дноуглубление до проектной глубины 21 м. Интересно,
что в морских портах Украины в последние годы активизировались каботажные перевозки.
Причина — сложности с ж/д перевозками в Мариуполь. В 2014 году железорудное сырье
для мариупольских меткомбинатов стали доставлять морем из Бердянского морского
порта. Это дороже, чем поставлять уголь из более глубоководных портов или руду из
Кривбасса по железной дороге, однако альтернатива — полная или частичная остановка
предприятий. Эта практика периодически прекращалась и возобновлялась, что было
связано с низкой пропускной способностью перегона Камыш — Заря — Волноваха,
единственного ж/д маршрута на Мариуполь. Однако осенью ее существенно расширили,
что, вероятно, отразится и на объемах каботажа. Кроме того, летом 2015 года "Метинвест"
возобновил регулярные перевозки металлопроката по линейным маршрутам из
Мариуполя в Италию, Болгарию, Турцию и Испанию. В компании тогда сообщили, что это
позволяет привлечь судовладельцев с оптимальными характеристиками флота и повысить
ритмичность вывоза металлопродукции.
Реки-руки. В 2015 году, согласно информации участников рынка, по украинским
рекам было перевезено 6,4 млн тонн грузов. За 9 месяцев текущего года внутренний
водный грузооборот относительно января-сентября прошлого года вырос на 0,6%, до 4,8
млн тонн. Вероятно, в текущем году статистика покажет увеличение не только из-за роста
количества грузов, перевозимых по рекам. Впервые за долгие годы Министерство
инфраструктуры решило закрывать речную навигацию не в фиксированные сроки, а в
зависимости от реальной обстановки на основных судоходных артериях. Поскольку зима
была мягкой, то речную навигацию на Днепре закрыли лишь 31 декабря 2015 года, а
возобновили ее уже 16 февраля 2016-го. И если ранее межнавигационный период длился
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150 суток, то в этот раз всего лишь 46 дней. А вот для Украинского дунайского пароходства
минувший год оказался особенно тяжелым, поскольку полгода пришлось работать на резко
обмелевшей реке. В 2016 году сложности остались, а осенью была даже закрыта навигация
на нижнем участке реки от порта Турну — Северин в Румынии до порта Измаил.
"Укрречфлот" в свою очередь развивался: улучшал логистику и предлагал новые услуги.
Так, в прошлом году для компании изготовили спроектированное по ее замыслу
грузозахватное приспособление "Скоба", благодаря чему она начала стафировать
(загружать) в контейнеры трубы. Компания освоила стафировку зерна и начала загрузку
зерновых через напольный склад крытого хранения (в Днепропетровском речном порту у
"Укрречфлота" есть еще и элеватор) загрузочной машиной-зернометателем. "Укрречфлот"
также
занялся
развитием
каботажной
контейнерной
линии
между
Днепропетровским/Запорожским речпортами и портами "Большой Одессы". В августе
2016-го была освоена новая схема: доставленные из Днепропетровского речного порта в
"Южный" контейнеры выгружали на причал и тут же грузили на морской контейнеровоз,
после этого речное судно принимало пустые контейнеры и отправлялось вверх по реке.
Продолжает развивать речную логистику и агрохолдинг "Нибулон". На участке Южного
Буга протяженностью 134 км компания довела глубины до уровня 2,4 м и летом 2016 года
достроила перегрузочный терминал в Вознесенске, после чего впервые за четверть века
выше Новой Одессы прошли суда. "Нибулон" доставляет оттуда зерно в Николаев для
дальнейшего формирования более крупных партий. В сентябре 2016-го компания начала
строить терминал по отгрузке зерновых и масличных культур на суда в Голой Пристани
Херсонской области, а к осени текущего года увеличила свой флот до 50 единиц,
преимущественно построенных на собственных судостроительных мощностях. Ведется
деятельность по перемещению грузов на реку, в частности, с автомобильных дорог. Так,
2016 год ознаменовался активизацией борьбы с перегруженными автовозами. По расчетам
Мининфраструктуры, это должно поспособствовать переходу зерновых грузов на реку.
Впрочем, из-за нехватки флота и ряда нерешенных вопросов значительного увеличения
перевозки зерновых пока не наблюдалось. Зато грузоотправители заговорили о
необходимости принять закон Украины "О внутреннем водном транспорте", который, в
частности, упрощает доступ на реку судов под иностранным флагом, а также делает речную
логистику более дешевой. Из-за практически полного отсутствия собственного флота
Украине остается лишь вспоминать о былом величии Черноморского и Азовского морских
пароходств. Пока еще можно развивать услуги, связанные с погрузкой-выгрузкой в морских
и речных портах страны. Они имеют ряд преимуществ в своем регионе, но также есть и
сложности (например, уход российского транзита), для борьбы с которыми необходимо
приложить все знания, умения и опыт.
Читать полностью >>>
© Андрей Муравский
По материалам delo.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Пасажирська компанія дозволить більш ефективно реагувати
на зростання пасажиропотоку
30.03.2017

ПАТ «Укрзалізниця» створила пасажирську компанії та з квітня
2017 року переводить до неї всі виробничі процеси трьох з шести
регіональних філій (Південна, Південно-Західна та Львівська).
«Це - вертикально інтегрована структура, що здійснюватиме управління цілісною
системою перевезень. Що це нам дасть? Це дозволить ефективно використовувати парк
рухомого складу, оскільки зараз зростає пасажиропотік і трапляється, що в одній філії є
додаткові вагони або поїзди, а там, де їх потрібно додати – немає жодного. У єдиній
компанії ми зможемо ефективно управляти парком рухомого складу, забезпечити єдині
технології, технічної, тарифної та цінової політики», - повідомив під час інтерв’ю агентству
«Інтерфакс-Україна» директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ «Укрзалізниця»
Ігор Романків. Сама суть роботи компанії, за його словами, - у повній централізації
управління. ПАТ «Укрзалізниця» фактично відходить від пасажирських служб на
регіональних філіях, оскільки в єдиній структурі це не потрібно. «Ми перейшли до єдиної
вертикалі і позбавляємося від зайвих елементів, які не створюють доданої вартості», зазначив І. Романків. Також директор з пасажирських перевезень спростував чутки щодо
можливих скорочень персоналу, у зв’язку із створенням Пасажирської компанії: «Ні,
абсолютно точно – не буде. У нас є дефіцит кадрів, всі люди будуть при роботі. Оптимізація
проводиться не за рахунок скорочення людей, а за рахунок обсягів перевезень», резюмував він. Також Ігор Романків повідомив про плани Укрзалізниці щодо створення
нових стандартів обслуговування, оновлення рухомого складу та взаєминами Укрзалізниці
з виробниками поїздів та вагонів. Про це та багато іншого читайте у повній версії інтерв'ю з
І. Романківим опубліковано на головній сторінці веб-сайта агенції «Інтерфакс-Україна».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»
ПАО "Укрзализныця" создала филиал
"Энергоремтранс"
30.03.2017

Правление Публичного акционерного общества "Укрзализныця" 29
марта приняло решение о создании филиала "Энергоремтранс",
отвечающего за содержание, ремонт и строительство элементов
электроснабжения отрасли.
Целями создания филиала "Энергоремтранс" является осуществление деятельности
по проведению капитального ремонта, модернизации и строительства устройств тягового
электроснабжения, локальных электрических сетей железнодорожного транспорта и
посторонних заказчиков и обеспечение эффективного функционирования и развития
производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего
пользования. А также создание условий для повышения конкурентоспособности отрасли и
получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности. Основными
функциями
филиала
"Энергоремтранс"
являются
строительство
сооружений
электроснабжения и телекоммуникаций; реконструкция, техническое переоснащение,
капитальный ремонт и содержание контактной сети и других технологических сетей;
электромонтажные работы, а также проектирование, строительство, содержание,
эксплуатация, реконструкция, ремонт, модернизация, техническое переоснащение и другие
виды улучшения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Кроме того, к
функциям "Энергоремтранса" относятся строительство сооружений электроснабжения и
телекоммуникаций; вспомогательное обслуживание наземного транспорта; ремонт
электрооборудования изготовления электрощитов, электроосветительной аппаратуры и
металлоконструкций;
производство
готовых
металлических
изделий
и
металлоконструкций, кроме машин и оборудования; выполнение работ и оказание услуг по
инспекционному и приемочному контролю. Как сообщали Українські Новини, в феврале
публичное акционерное общество "Укрзализныця" создало филиал, отвечающий за
пассажирские перевозки. 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 303 млн гривен
(2015 год компания закончила с убытком 16,8 млрд гривен). …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Найбільший польський перевізник PolskiBus
відкрив нові рейси в Україну

Антимонопольний комітет порушив справу
проти "Нової пошти"

27.03.2017

З 23 березня 2017 польський перевізник PolskiBus запустив 23
нових маршрути, серед яких 4 - до українських міст: Львів, Трускавець,
Стрий і Дрогобич. Про це повідомляє портал lowcostavia.
PolskiBus починає партнерську співпрацю з PKS Polonus. Завдяки цьому пропозиція
платформи PolskiBus.com поповнилась аж 23 новими лініями. З 23 березня 2017 року
пасажири мають на вибір 100 міст з внутрішнього сполучення Polonus, у тому числі п’ять з
закордонного розкладу руху – Львів, Дрогобич, Трускавець, Стрий та Калінінград. Рейси зі
Львова до Варшави чи Любліна будуть виконувати 5 разів на день! Квитки в продажу на
сайті PolskiBus.com на нові рейси з 1 квітня. Рейси зі Львова будуть обслуговувати автобуси
PKS Polonus у співпраці з українським партнером East West Eurolines (АТП Львів).
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

29.03.2017

За заявою фізичної особи Антимонопольний комітет України (АМКУ)
розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції ТОВ "Нова пошта інтернешнл".
Зазначається, що компанія може надавати неправдиву інформації про терміни
міжнародної доставки. "В Антимонопольному комітеті України розглядається справа про
порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення
інформації про строки доставки ТОВ «Нова пошта Інтернешенл» товарів з-за кордону, що
вводить в оману, а саме, про строки доставки замовлень в Україну/до відділень Нова Пошта
в Україні або до замовників послуг в Україні від моменту прибуття замовлення на склад NP
Shopping у США в той час, як дійсний строк доставки замовлень міг перевищувати цей
строк", - йдеться у повідомленні. Як зазначають у відомстві, дійсний термін доставки може
бути вище, ніж зазначений компанією.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

Київпастранс вирішив суттєво збільшити
тролейбусний парк

Компания "DHL-Украина" в 2016г сохранила чистую
прибыль на уровне 2015г

28.03.2017

Комунальне підприємство Київпастранс оголосило тендер на
закупівлю 80 тролейбусів на загальну очікувану суму 510 млн грн (з
ПДВ). Про це повідомляється на порталі ProZorro.
Наголошується, що Київ планує закупити 60 од. 12-метрових тролейбусів (довжиною
не менш 11,9 м) на суму 318 млн грн, та 20 тролейбусів довжиною не менше 18,5 м на 192
млн грн. Строк поставки тролейбусів – до 29 грудня 2017 року, однак початок поставок
визначено з 24 травня. Нагадаємо, що в кінці 2016 року корпорація Богдан завершила
постачання Києву понад 200 тролейбусів довжиною 12 і 18 метрів за кошти Європейського
банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), відвантаживши останню партію з 21 тролейбуса. У
вересні корпорація виграла тендер на поставку ще 40 тролейбусів. Київ планував закупити
тоді 100 тролейбусів, однак торги на закупівлю 60 тролейбусів-"гармошок" не відбулися
через недостатню кількість учасників. Тоді ж вітчизняні виробники висловили побажання
міській владі оголошувати тендери на закупівлю техніки з терміном постачання до кінця
року якомога раніше. У лютому 2017 року Кабінет міністрів України дозволив при закупівлі
автобусів, тролейбусів і електробусів за бюджетні кошти збільшити розмір передоплати до
70% їх вартості (раніше – 30%) з терміном погашення до восьми місяців для автобусів,
електробусів та інших колісних транспортних засобів, для трамваїв – до одного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
КГГА не допустит остановки метрополитена –
Бондаренко

29.03.2017

ЧАО "ДХЛ Интернешнл Украина" ("DHL-Украина", Киев) в
2016 г. получило чистую прибыль в размере 10,688 млн грн, что
соответствует показателю чистой прибыли предприятия за 2015 год.
Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке
собрания акционеров, намеченного на 28 апреля в Нидерландах, ее активы на 31 января
2016 г. составили 113,467 млн грн, что на 20,8% больше, чем на аналогичную дату 2015 г.
Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период сократилась на 12% - до 40,437
млн грн, нераспределенная прибыль - выросла на 19,7%, до 63,031 млн грн, собственный
капитал - на 16,6%, до 72,729 млн грн, уставный капитал остался неизменным - 9,698 млн
грн. Количество сотрудников компании за год выросло на 6% - с 280 до 297 человек. DHL
работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике. "DHL
Украина" входит в группу компаний DHL (Германия) - мирового лидера экспресс-доставки
и логистики. Согласно исследованию Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ)
по итогам 2015 года компания - занимала четвертое место на рынке почтовой логистики
Украины после компаний "Укрпошта", "Нова пошта" и "Мист Экспресс" с долей 3,5% рынка.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
"Укрпошта" обіцяє українцям доставку
за один день
30.03.2017

28.03.2017

КГГА не допустит коллапса и ожидает возможность введения санкций
в отношении компании «Укррослизинг» и предотвращения безосновательного списания долга со счетов коммунального предприятия «Киевский
метрополитен» или Киева в размере 2 млрд грн.
«Не допустим остановки метро, поскольку это предприятие стратегического
значения для Киева. Мы понимаем, что долговые обязательства у города есть, но прежде
чем платить 2 млрд грн из карманов киевлян, мы должны четко разобраться в законности
или незаконности соответствующего дополнительного соглашения. Это принципиальная
позиция города», – заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко во время
еженедельного брифинга, передает пресс-служба администрации. Напомним, что 28
сентября 2016 года Хозяйственным судом города Киева было принято решение, которым
исковые требования ООО «Укррослизинг» были частично удовлетворены и взыскано с КП
«Киевский метрополитен» в общем 774 млн грн. Однако уже 31 января 2017 года Киевским
апелляционным хозяйственным судом было безосновательно отменено решение первой
инстанции и принято новое постановление, согласно которому с города требуется взыскать
2 млрд грн. Кроме этого, по результатам проведения временной контрольной комиссии
Киевского городского совета усматривается прямая связь ООО «Укррослизинг» с
российской компанией ОАО «ВЭБ – лизинг» является 100% дочерней компанией
«Внешэкономбанка» России. Ранее, 27 мая 2016 г. и 2 марта 2017 года город обращалось к
Совету национальной безопасности и обороны с просьбой рассмотреть возможность
введения санкций в отношении конкретной компании согласно статье 4 Закона Украины
«О санкциях». На прошлом пленарном заседании, 23 марта 2017 года, Киевский городской
совет принял еще одно обращение, и город надеется на то, что Кабинет Министров
Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Генеральная прокуратура
должным образом отреагируют на данное обращение. «По нашему глубокому убеждению,
это сделано с целью дестабилизации работы одного из основных транспортных
предприятий столицы. Мы ожидаем возможность введения санкций в отношении этой
компании и главное – не дать возможность безосновательно списать со счетов КП
«Киевский метрополитен» или города 2 млрд грн», – подчеркнул Владимир Бондаренко.
Также руководитель аппарата КГГА отметил: «Несмотря на возбужденные уголовные
производства, которые сегодня расследуются органами прокуратуры на основании
постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда, счета коммунального
предприятия «Киевский метрополитен» арестованы, что ставит под угрозу
функционирование стратегического предприятия, делает невозможным не только выплату
заработной платы работникам, но и надлежащую эксплуатацию и ремонт подвижного
состава». Однако, городская администрация отмечает, что КП «Киевский метрополитен»
будет работать в штатном режиме, а зарплаты сотрудникам предприятия будут
выплачиваться вовремя. Город не допустит транспортного коллапса в столице.

"Укрпошта" з 1 квітня вводить послугу експрес-доставки
"Прискорена пошта", згідно з якою, доставка у більшість міст і населених
пунктів України здійснюватиметься за один день.
"Це буде доставка наступного дня у більшості міст України і за два дні в деякі
регіони. Це вже впроваджено в Києві, а тепер буде в усій країні", - сказав журналістам в.о.
гендиректора "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Смілянський
також розповів, що в квітні "Укрпошта" здійснить ребрендинг. Нагадаємо, що з 24 березня
почали діяти збільшені майже на 50% тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку.
Тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку були підвищені в середньому на 49,4%.
Також були змінені тарифи на деякі інші послуги поштового зв’язку, такі як пересилання
листів, бандеролей, посилок з оголошеною цінністю; повідомлення та СМС-повідомлення
про вручення. Відзначимо, що до універсальних послуг поштового зв’язку зараховують
пересилання простих та рекомендованих карток, листів, бандеролей, посилок без
оголошеної цінності масою до 10 кг.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справка: Решением Киевского городского совета от 28 мая 2009 коммунальному предприятию
«Киевский метрополитен» было разрешено провести закупку 100 вагонов метрополитена. 17 июня
2009 года победителем было определено общество с ограниченной ответственностью «Укррослизинг»,
с которым заключен договор на общую сумму в 1,4 млрд грн. Согласно договору, в период 2010-2013 гг.
получено 100 вагонов метрополитена. За период действия договора КП «Киевский метрополитен»
уплатил в пользу ООО «Укррослизинг» 817 млн грн. Сумма, которая необходима для полного
выполнения условий договора по состоянию на 1 мая 2016 года составляла еще 463,4 млн грн. Вместе с
тем 15.10.2009 года, то есть спустя 5 месяцев после заключения основного договора, между КП
«Киевский метрополитен» и ООО «Укррослизинг» было заключено дополнительное соглашение к
договору, которым изменено определение лизингового платежа, в частности в лизинговый платеж
входят суммы с учетом коэффициента корректировки. Официально это было проведено в связи с
резким колебанием курса доллара, что не соответствовало действительности. Кроме того, в течение
нескольких лет, начиная с 2009 года, с молчаливого согласия на то время городской власти, были
проиграны суды, которыми данная дополнительная сделка должна быть признана недействительной.

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

Читать полностью >>>
По материалам kiev.unian.net
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

АТ "Регіон Банк" перетвориться
в Sky Bank
27.03.2017

Ахметов розплатиться Укртелекомом
за борги перед державою
29.03.2017

Власник найбільшого фіксованого оператора не виконав
приватизаційні умови, тому Фонд держмайна підготує рішення про
повернення підприємства у державну власність.
Фонд державного майна (ФДМ) за підсумками перевірки дійшов висновку, що
акціонер Укртелекому – компанія ЕСУ, якою володіє СКМ Ріната Ахметова – неналежним
чином виконала приватизаційні умови. Юридичний департамент відомства розпочав
підготовку документів, необхідних для повернення акцій Укртелекому в державну
власність. Про це НВ Бізнес сьогодні повідомили в прес-службі Фонду держмайна. У 2011
році, коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив єдиний учасник торгів –
ТОВ ЕСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. Новий власник найбільшого
фіксованого оператора заплатив за 92,79% акцій номінальну ціну, 10,575 млрд грн. СКМ
Ріната Ахметова придбала ЕСУ через два роки після тендеру. Народний депутат Сергій
Лещенко провів розслідування та встановив, що до приватизації Укртелекому мали
відношення Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін. Відповідно до приватизаційних умов, новий
власник Укртелекому мав залучити інвестиції, а також створити та безкоштовно передати
державі систему спеціального зв’язку для урядових потреб. Оператор відзвітував, що все
збудував. Однак Держслужба спецзв’язку та захисту інформації неодноразово заявляла, що
не може прийняти на баланс урядову мережу, не відокремлену від комерційної. Фонд
держмайна 17 лютого 2017 року склав акт перевірки про порушення зобов’язань, які взяла
на себе компанія ЕСУ. СКМ не погодилася з підсумками перевірки і оскаржила їх. Однак 22
березня цього року на своєму засіданні ФДМ залишив без змін свої висновки. У відомстві
повідомили, що поки залишається невирішеним питання боргів Укртелекому перед
державними банками. Оператор 15 вересня 2015 року придбав у Ощадбанку та
Укрексімбанку облігації на загальну суму 2 млрд грн. Під заставу Укртелеком передав свої
акції згаданим банкам. У СКМ наполягають на своїй незгоді з "окремими висновками"
перевірки ФДМ. "Враховуючи характер претензій Фонду держмайна та їх зв’язок з діями
попередніх власників Укртелекому, ТОВ ЕСУ вважає необхідним досягнення розумного
компромісу щодо виконання приватизаційних зобов’язань", - повідомили НВ Бізнес у пресслужбі СКМ. Компанія зазначила, що в разі звернення ФДМ до суду ЕСУ "готове захищати
свою позицію та право власності на акції Укртелекому". Про борги перед держбанками СКМ
надала ухильну відповідь: "ЕСУ працює над планом реструктуризації зобов'язань. Деталі
цього плану та процес його обговорення ми не коментуємо". Спостерігачі розповіли НВ
Бізнес про кілька сценаріїв, за якими може розвиватися протистояння Фонду держмайна та
СКМ. Керівний партнер інвесткомпанії Standart NV Карен Чіфталарян переконаний, що
державі потрібно надзвичайно зважено та обережно підійти до питання про націоналізацію
Укртелекому. Якщо справді були порушення, то винні мають бути покарані, а акції –
повернені в держвласність, зазначив він. Якщо ж виявиться, що правда на іншій стороні, то
це дуже негативно позначиться на інвестиційному іміджі України, попередив Чіфталарян.
Керівник юридичної компанії Axon Partners Дмитро Гадомський назвав три варіанти
подальшого розвитку подій у справі ФДМ проти ЕСУ. По-перше, сторони можуть і не
звернутися до суду, а вирішити суперечку мирним шляхом. По-друге – судовий розгляд.
Оскільки справа резонансна і мова йде про значні суми, то вона може розглядатися роками.
І по-третє – сторони звертаються до суду і вже в процесі досягають мирової угоди. З
юридичної точки зору, це буде "найсильнішим рішенням", переконаний Гадомський.
Партнер юридичної фірми ЄПАП Україна Маркіян Ключковський вважає, що наслідки
протистояння ФДМ і СКМ можуть бути різними, аж до повернення Укртелекому у власність
держави. Цей процес може зайняти тривалий час, зазначив він. Ключковський навів
приклад Запорізького алюмінієвого комбінату, коли уряд повернув собі контроль над цим
підприємством лише після багаторічних судових процесів.
Читати повністю >>>
© Микола Оліярник
За матеріалами biz.nv.ua
Власник українського мобільного оператора
змінив назву

30.03.2017

Акціонери Vimpelcom Ltd на позачергових зборах у четвер схвалили
перейменування холдингу в VEON. Про це повідомляє агентство Інтерфакс,
передає служба новин порталу biz.nv.ua
Холдинг Vimpelcom був заснований в 2010 році в результаті об'єднання російського
Вимпелкому і українського Київстару. Наразі група працює на 13 ринках, найбільшим з
яких є російський (на нього припадає 46% сукупного виторгу і 49% EBITDA). На кінець 2016
року холдинг обслуговував 207 млн абонентів. Під назвою VEON компанія в 2017 році також
запустила платформу для абонентів, яка об'єднує функції месенджера і партнерських
онлайн-сервісів, таких, наприклад, як музичний і відео-стрімінг.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ФІНАНСОВІ РИНКИ
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банкрутство "ФОРУМА": поліція і вкладники мають претензії
до Commerzbank та Новинського
26.03.2017

Поліція здійснює досудове розслідування по кримінальному
провадженні №42014100040000195 (щодо банкрутства банку «Форум») за
ознаками кримінального правопорушення.
В ухвалі цього ж суду від 02.09.2016 щодо цього ж кримінального провадження серед
іншого вказувалося, що 13.03.2008 ВАТ «Венчурний закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (кінцевий бенефіціар – Леонід Юрушев,
- ред.) продав контрольний пакет акції банку «Форум» для Commerzbank Auslandsbanken
Holding AG, який з березня 2008 року по жовтень 2012 року був власником істотної участі в
цій фіну станові. В подальшому, 29.10.2012 Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, який
володів часткою в статутному капіталі банку «Форум» в розмірі 96,06%, продав свою частку
для компанії Yernamio Consulting LTD (кінцевий бенефіціар – Вадим Новинський). Новий
власник банку призначив членів наглядової ради та правління банку, які ініціювали аудит
фінансової діяльності «Форума», проведення якого було доручено міжнародній
аудиторській компанії «KPMG». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Регіон-Банк планує перейменуватися в Sky Bank. Про це повідомляє
портал FinClub з посиланням на інформацію банку, передає служба новин
порталу epravda.com.ua
"Повідомляємо, що АТ "Регіон-Банк" знаходиться в процесі зміни своєї назви на Sky
Bank", - йдеться в повідомленні. У банку зазначили, що будуть тримати своїх клієнтів в
курсі подальшого розвитку подій. 24 березня акціонери Регіон-Банк вирішили збільшити
статутний капітал на 80 млн грн, або на 66,6%. Нагадаємо, в грудні 2016 року завершився
процес зміни основного власника Регіон-Банку. Власником 53,54% акцій фінустанови став
колишній глава наглядової ради БТА Банку, громадянин Казахстану Аріф Бабаєв.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
АМКУ разрешил КБ "Южное" купить более
50% банка "Новый"
27.03.2017

Антимонопольный комитет разрешил "Конструкторскому бюро
"Южное" имени Янгеля" (Днипро) купить более 50% акций банка "Новый"
(Днипро). Об этом говорится в сообщении комитета.
КБ "Южное" предоставлено разрешение на приобретение в собственность более 50%
акций банка "Новый". В настоящее время КБ "Южное" владеет 18,3% акций банка.
Остальными акционерами банка являются ряд физлиц с долями менее 10% акций. В начале
февраля Национальный банк заявлял, что проблема банка "Новый" заключается в том, что
основным акционером является КБ "Южное", тогда как остальными акционерами является
менеджмент банка. "Необходимо решение госорганов для того, чтобы согласовать КБ
"Южное" в качестве основного акционера банка", - заявил начальник управления
регистрации и лицензирования Национального банка Александр Бевз. Как сообщалось, по
данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 49-е место (1,317 млрд гривен)
среди 93 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Новый собственник украинской "дочки" Сбербанка
сообщил о ее переименовании
29.03.2017

После завершения сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка
РФ актив будет переименован в Norvik Bankа, сообщил 112.ua со ссылкой на
заявление российского бизнесмена Григория Гусельникова.
"Он (банк - ИФ) будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik
Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа", - сказал
российский бизнесмен Григорий Гусельников в эфире радио "Эхо Москвы". По его словам,
смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца. Как сообщалось, Сбербанк
России вечером 27 марта объявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка
консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и беларуская частная
компания. При этом мажоритарным акционером является гражданин Великобритании
Саид Гуцериев, сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева.
Именно ему принадлежит беларуская компания. Закрытие сделки ожидается в первом
полугодии 2017 г. после получения одобрений сделки финансовыми и антимонополь-ными
регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину. Ранее, 16 марта
президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении сроком
на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк",
ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк",
ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных
с ними лиц. Помимо этого, в середине марта представители националистических
организаций в центре Киева замуровали вход в центральное отделение Сбербанка. 27
марта партия "Национальный корпус", представители которой блокируют работу банков с
российским капиталом в Украине, заявила о временной приостановке блокады с тем, чтобы
украинцы смогли забрать свои сбережения, однако планирует следующий этап до полного
прекращения работы всех филиалов Сбербанка России в Украине. Во вторник утром, 28
марта, ряд активистов приступили к разборке бетонных блоков у центрального отделения
дочернего банка Сбербанка России в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ПриватБанк вновь стал
прибыльным
31.03.2017

ПриватБанк заработал в январе-феврале 2017 года прибыль в
размере 1,03 млрд грн - рентабельность уставного капитала составила
0,6%. Об этом говорится в данных Ассоциации украинских банков.
В январе банк получил убыток 1,4 млрд грн, а в феврале заработал прибыль 2,43
млрд грн. Прибыльность февраля после убытка января может быть вызвана
расформированием резервов под кредиты и задолженность клиентов: в январе эти
резервы выросли на 13,73 млрд грн, а в феврале сократились на 752 млн грн. Для покрытия
резервов в феврале ПриватБанк был докапитализирован на 9,8 млрд грн. Напомним, в
минувшем году ПриватБанк стал самым убыточным украинским банком с показателем
135,31 млрд грн. 100% акций ПриватБанка принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Керівників НБУ перевіряють на причетність
до розкрадання рефінансу
31.03.2017

Національне антикорупційне бюро взялося за високопосадовців
Нацбанку. Їх перевіряють на причетність до переведення в офшори і
закордонні фінансові установи коштів, виділених на рефінансування банків.
«Справа стосується керівництва Національного банку України. В першу чергу
головним предметом цього розслідування є кошти, які виділялися на рефінансування
банків. Справа велика і складна. Якщо говорити про основні напрямки – це вилучення
документів в Україні. Однак ми бачимо, що багато коштів, в тому числі, які виділялися на
рефінансування, були переведені в офшори і закордонні банки. Тому окремо будемо
досліджувати і це», - сказав директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу у Львові. За словами
директора НАБУ, перевіряється цілий ряд осіб з Нацбанку, причетних до можливих
злочинних дій. Поки що жодному з них не повідомляли про підозру. Нагадаємо, згідно з
рішенням Солом'янського районного суду у Національному банку проводяться слідчі дії
щодо виїмки документів, при цьому регулятор надає правоохоронцям усю запитувану
інформацію та матеріали, повідомили у прес-службі Нацбанку.
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

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Названы 10 ведущих food-ритейлеров Украины
по объему площадей
30.03.2017

Страховщики Украины увеличили резервы
в 2016 году на 10%
31.03.2017

Страховые резервы страховых компаний, по предварительным
данным, на 31 декабря 2016 года составили свыше 20,5 млрд грн, что на
10% или на 1,9 млрд грн больше, чем на аналогичную дату 2015 г.
По словам члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова, в результате введения
Нацкомфинуслуг новых нормативов достаточности, диверсификации и качества активов в
2016 г. состоялась существенная переаллокация активов, которыми представлены
страховые резервы страховщиков от ненадежных (корпоративные ценные бумаги,
финансовые инвестиции, по которым нельзя определить справедливую стоимость) до
низкорисковых активов - депозиты, размещенные в банковских учреждениях с
инвестиционным кредитным рейтингом и выше, государственные ценные бумаги. Так, в
2016 году по сравнению с годом ранее почти на 2,7 млрд грн увеличились вложения
страховщиков в ОВГЗ, на 520 млн грн – средства на текущих счетах, на 209 млн грн –
инвестиции в недвижимость. При этом на 900 млн грн сократились размещения средств
страховщиков в акции, на 425 млн грн – в права требования к перестраховщикам, на 160
млн грн – в депозиты в банках с низким инвестиционным рейтингом, на 60 млн грн – в
корпоративные облигации. По итогам 2016 г. в структуре страховых резервов на депозиты
приходится 44%, вложения в ОВГЗ - 25%, права требования к перестраховщикам - 12%,
средства на текущих счетах составили 11%, в недвижимости - 5,5%, корпоративные
облигации - 2% и акции менее 0,5%. Как отметил А.Залетов, это позволило увеличить
доходность инвестиционной деятельности страховых компаний в 2016 г. на 17% или 295
млн грн по сравнению с годом ранее и получить инвестиционный доход в размере свыше 2
млрд грн. При этом на фоне стремительного падения процентных ставок по депозитам и
доходности ОВГЗ рост доходности по депозитам, заключенным страховщиками, составил
25%, по облигациям - 17%, а по корпоративным правам и акциям произошло существенное
снижение на 53% и 82% соответственно, отметил А.Залетов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

Компания "Укртранслизинг" в 2016г. увеличила
чистый убыток на 19%
28.03.2017

Лизинговая компания "Укртранслизинг" (Киев) по итогам 2016
года получила чистый убыток в размере 25,329 млн грн, что на 19%
больше, чем в 2015 году. Об этом пишет bin.ua
Как свидетельствуют предварительные финансовые данные компании за 2016 год,
отображенные в повестке дня собрания ее акционеров, намеченного на 20 апреля 2017
года, активы компании на 31 декабря 2016 г. составили 2,587 млрд грн, что на 1,4% больше,
чем на аналогичную дату 2015 г. Собственный капитал компании по итогам прошедшего
года составил 1,596 млрд грн, уставный капитал - 1,321 млн грн. Количество сотрудников
компании выросло с 14 до 22 чел. Лизинговая компания "Укртранслизинг" создана в 1998 г.
по инициативе Министерства транспорта и Министерства промышленной политики.
Основные направления работы - предоставление лизинговых услуг заинтересованным
организациям авиационного и железнодорожного транспорта страны. Основными
акционерами компании являются ООО "Лемтранс" (49,9584% акций) и ПАО
"Укрзализныця", которому, по данным НКЦБФР, принадлежало 47,6691% акций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

RETAIL
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ

В 2016 г. «АТБ» увеличила товарооборот до 58,5 млрд грн и
открыла 112 новых дискаунтеров
27.03.2017

По итогам 2016 г. корпорация “АТБ” подтвердила свои лидерские
позиции на украинском рынке ритейла по динамике развития. Об этом в
интервью БИЗНЕСу рассказал председатель совета директоров,
генеральный директор корпорации “АТБ” Борис Марков.
По его словам, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, коллектив смог
выполнить поставленные задачи и продемонстрировать рост во всех направлениях
деятельности. По сравнению с 2015 г. торговый бизнес “АТБ” увеличил товарооборот до
58,5 млрд грн с НДС (в денежном эквиваленте). Таким образом, прирост составил 25,5%. В
прошлом году компании также удалось расширить торговую сеть. Были открыты 112
новых “АТБ”, что позволило за год увеличить количество торговых точек сети на 15,5%. По
состоянию на 31.12.16 г. торговая сеть “АТБ” насчитывала 835 магазинов. Компания
удерживает лидерские позиции в торговом сегменте и по показателю уплаты налогов. В
2016 г. компанией было создано 7 тыс. новых рабочих мест. И теперь, если говорить в
целом, в штате торговой сети “АТБ” более 40 тыс. сотрудников, что на 15% превышает
показатель 2015 г. Как показали итоги работы в прошлом году, продовольственные
дискаунтеры “АТБ” успешно вписались в торговую инфраструктуру Львовской области. Это
вдохновило компанию активизировать деятельность в регионе. Не так давно завершилась
сделка по приобретению 17 торговых объектов сети “Барвинок”. Уже в феврале эти
магазины начали работу под вывеской “АТБ”. Кроме Западной Украины мы продолжим
активно осваивать рынок Одесской области. Показатели товарооборота в этом регионе
превысили прогнозы. Не менее важной задачей для компании является построение
эффективной логистики. Для ее решения планируется строительство в Одесской и
Львовской областях логистических центров с собственными автоколоннами, которые
могли бы обеспечивать быстрые и надежные поставки товаров. Точные сроки открытия
распределительных центров сейчас назвать сложно. Однако то, что они будут введены в
эксплуатацию в 2018-2019 гг., сомнению не подлежит. К 2019 г. торговая сеть будет
насчитывать более 1 тыс. торговых объектов. Стратегическим планированием и контролью
над деятельностью предприятий в компании осуществляет коллегиальный орган
управления — совет директоров корпорации “АТБ”. В него помимо Бориса Маркова входят
Александр Токарь, Игорь Яцута, Юрий Гусев.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Хотя больше всего магазинов имеет сеть "АТБ", но по площади
уверенно лидирует Fozzy Group. На третьем месте – METRO Cash&Carry
Ukraine. Об этом сообщает сайт Ассоциации Ритейлеров Украины.
Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала свой очередной
доклад. На этот раз специалисты компании составили топ-10 продуктовых сетей Украины
по суммарной торговой площади. Предыдущее исследование, напомним, было посвящено
количеству магазинов у ритейлеров, а также изменениям этого параметра за 2016 год. В
нынешнем докладе проанализирована торговая площадь 120 ведущих FMCG-ритейлеров
Украины. И если сравнивать с количеством магазинов, то лидеры в топ-10 продуктовых
сетей страны по площади выглядят несколько иначе. Хотя первые две компании занимают
те же компании: АТБ и Fozzy Group, но теперь они поменялись местами. Лидирует Fozzy
Group (Сільпо, Fozzy Cash&Carry, Thrash!, Фора, Le Silpo), второе место с единственным
брендом АТБ занимает АТБ-Маркет. Суммарная площадь Fozzy с 530 торговыми точками
составила 537 200 кв. м, АТБ с 835 магазинами – 370 400 кв. м. У занявшей третье место
METRO Cash&Carry Ukraine (торговые марки METRO, Бери-Вези) – 26 торговых объекта
суммарной площадью 183 000 кв. м. Также в пятерку вошли Таврия В – 143 600 кв. м при 75
маркетах различного формата под брендами Таврия В и Космос, и Фуршет – 81 магазин
общей торговой площадью 127 000 кв. м. Также в исследовании приводятся данные по
изменению площадей ведущих ритейлеров. Лидеры и тут неизменны: больше всего
нарастил площади АТБ-Маркет – 34 000 кв. м. Почти в два раза отстала от него Fozzy Group
– 16 250 кв. м. Впрочем, нужно помнить, что в прошлом году АТБ закрыла сделку по
покупке части сети Барвінок, в то время как ее ближайший конкурент подобных крупных
приобретений не совершал. Остальные продемонстрировали куда более скромные
показатели роста. Есть в списке топ-10 продуктовых сетей и компании, сократившие свои
суммарные торговые площади. Но анализируя эти данные, стоит помнить, что, например,
METRO Cash&Carry Ukraine только в прошлом году списало с баланса торговые точки,
оставшиеся на неподконтрольных Украине отдельных районах Донецкой и Луганской
областей. Большинство других ритейлеров отразили потери в ОРДЛО и Крыму раньше. С
другой стороны, некоторые старожилы рынка действительно закрывают ставшие
нерентабельными магазины и концентрируются на развитии в приоритетных регионах.
Также стоит отметить, что сокращение площадей Альянс-Маркет также связано с продажей
сети Барвінок, а потери Фуршета связаны не только с закрытием и реконструкцией
магазинов, но и признанием утраты контроля над частью активов в ОРДЛО и Крыму.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам allretail.ua
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В Киеве массово закрываются
дорогие магазины
28.03.2017

В крупных торговых центрах столицы массово закрываются бутики
модной одежды. На многих витринах висят объявления о полной
распродаже товара в связи с ликвидацией магазина.

Скидки дают максимальные - до 70%, но даже с такой уценкой покупать вещи
горожане не хотят. Эксперты говорят: импортная одежда и обувь стали слишком
дорогими для большей части киевлян.
Не выгодно работать. Как рассказал аналитик компании SV Development Сергей
Костецкий, причина массового ухода модных брендов - высокие арендные ставки и
возросшие с этого года расходы на коммунальные услуги. «В ритейле и так было не все
хорошо. А с начала этого года ситуация ухудшилась еще больше: повысились тарифы на
отопление, воду и электроэнергию. Собственники помещений перекладывают расходы на
арендаторов, для которых новые суммы становятся неподъемными», - говорит Костецкий.
По его словам, владельцы помещений просто не хотят замечать падения спроса и
продолжают задирать цены за квадратные метры.
Уходят из центра на окраины. Миграция бутиков не обошла стороной даже самые
крупные торговые центры столицы. Так, в ЦУМе ряд брендов, открывших там свои
магазины, уже ищут другие варианты. «У нас обслуживающего персонала больше, чем
посетителей. Многие магазины вынуждены работать за чертой рентабельности. Насколько
мне известно, уже больше десятка бутиков подыскивают другое место», - рассказывает нам
администратор одного из бутиков в ЦУМе. Впрочем, в самом ЦУМе эту информацию пока не
подтверждают. «Да, рынок сейчас не в лучшем состоянии, но информация по арендаторам неправда», - сказал «Вестям» директор по связям с общественностью компании «ЭСТА
Холдинг» Антон Гливинский. Есть и те, кто не уходит, но закрывает нерентабельные точки,
не веря в их перспективы выйти в прибыль хотя бы в среднесрочной перспективе. Так, в
конце прошлого года лидер британского рынка Marks & Spencer и их конкурент крупнейший американский поставщик одежды Gap закрыли свои магазины на Крещатике.
Другие же, чтобы выжить, стараются перебраться из центра на окраины. По словам
Костецкого, в такой ситуации надеяться на приход в Киев новых брендов не приходится.
«Несмотря на переизбыток торговых площадей, новые бренды заходить не хотят. Они
понимают, что в ближайшем времени в Киеве ничего не продадут. Взгляните на недавно
открывшуюся Lavina Mall - более половины площадей пустые... Сегодня ритейлеры отдают
предпочтение Беларуси. Там государство создало более благоприятные условия», - говорит
Костецкий. В свою очередь, директор по развитию бизнеса консалтинговой компании UTG,
являющейся брокером ТРЦ Lavina Mall, Сергей Заика рассказал «Вестям», что в Lavina Mall
полно пустых помещений, потому что был не сезон. «Брендам невыгодно размещать
зимнюю коллекцию, а затем спустя месяц менять ее на летнюю. Поэтому многие
выдержали паузу и сейчас заезжают в арендованные помещения. Свободных помещений в
Lavina Mall не больше 15%», - говорит Заика.
Цены вырастут еще больше. Но, несмотря на упавший спрос и низкую
платежеспособность киевлян, снижать цены бутики не будут. Как говорит глава
Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, высокая чувствительность
покупателей одежды к росту цен на импортные товары подтолкнула многие магазины к
порогу, за которым начинается нерентабельность. «Цены можно снижать, когда есть
высокие объемы, а их нет. С учетом повышения стоимости коммуналки розничные цены на
одежду вырастут еще больше», - говорит Дорошенко. По его словам, уже сейчас средняя
наценка в столичных бутиках - порядка 200%.
Владельцы ТЦ экономят на розетках и лифтах. Повышение коммунальных
тарифов заставляет собственников торговых центров экономить. С первыми неудобствами
столкнулись посетители одного из ТРЦ в Шевченковском районе Киева - там на фуд-корте
обесточили розетки, к которым посетители подключали ноутбуки и мобилки. А в одном из
дорогих центральных ТРЦ администрация запретила сотрудникам пользоваться лифтами.
«Нам поступило строгое указание не пользоваться лифтами. Угрожают увольнением. Есть
уже первые прецеденты, когда сотрудников заставляли писать объяснительную за поездку
лифтом», - рассказывает работник одного из столичных ТРЦ.
Читать полностью >>>
© Антон Дранник
По материалам vesti-ukr.com
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 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

Сколько аптек открылось в Украине
в 2016 г.
28.03.2017

За 2016 год в Украине открылось 685 торговых аптечных точек. Общее
количество аптек на конец года достигло 19 799. Данные озвучены
компанией Pro-Consulting.
Согласно статистическим данным, рынок аптечных сетей начал преодолевать
кризис и постепенно наращивать количество точек продаж. В 2014 году аналитики рынка
наблюдали резкое уменьшение количества работающих аптечных киосков, поскольку на
тот момент был издан запрет на работу данной категории торговых точек. Кроме того, на
ситуацию в сегменте повлияла аннексия Крыма и боевые действия на востоке страны. За
указанный период рынок потерял 4% от общего количества аптек. В 2015 году количество
аптечных пунктов начало увеличиваться. За указанный год открылось 466 аптечных
пункта. Данная тенденция сохранилась и в 2016 году. Увеличилось количество аптек в
Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Львовской областях, а также в столице. В то же
время, количество аптечных точек на не подконтрольных Украине территориях в
Донецкой и Луганской областях, наоборот, снизилось. Это связано с внутренними
перемещениями граждан Украины с неподконтрольных территорий в близлежащие
области и крупные областные центры. Кроме того, стоит отметить, что в 2013-2016 годах
доля крупных торговых аптечных сетей (входящих в список топ-100) на рынке выросла с
60,1% до 66,8%. В то же время, игроки рынка, которые не входят в перечень 300
крупнейших компаний, уменьшили свою долю в сегменте с 23,9% до 18,1%. Данная
статистика еще раз подтверждает наличие тенденции к консолидации рынка, а также
стремление к выделению лидеров сегмента.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Фокстрот открывает новые магазины
в Запорожье и Чернигове
29.03.2017

Начало работы новых торговых точек сети «Фокстрот. Техника
для дома» запланировано на четверг, 30 марта. Об этом rau.ua
сообщила пресс-служба группы компаний Фокстрот.
В Запорожье новый объект ритейлера будет открыт в ТЦ Амстор по улице Победы,
64. Общая площадь нового супермаркета составляет 725 кв. м, а торговая - 519 кв. м. В
Чернигове Фокстрот начнет работу в – ТРК «Голливуд» по адресу улица 77-й Гвардейской
дивизии, 1-в. Общая площадь нового супермаркета техники и электроники - 797,5 кв. м,
торговая - 661 кв. м. Это уже второй магазин компании в Чернигове. Оба новых магазина
работают в концепции «омнипространство»: если покупатель желает получить товар, не
представленный на полке супермаркета, продавец-консультант в торговом зале поможет
выбрать товар в онлайн-каталоге среди более чем 20 000 позиций. «Уже 23 года на рынке
бытовой и цифровой техники Фокстрот остается лидером и экспертом в инновациях, говорит исполнительный директор сети Вячеслав Поврозник. - Праздник открытия двух
новых супермаркетов в Запорожье и Чернигове: возможность поделиться инновациями,
получить обратную связь и убедиться, что мы развиваемся в правильном направлении». В
каждом новом магазине официальный праздник открытия продлится четыре дня: с 30
марта по 2 апреля. В выходные дни в Запорожье и Чернигове сеть продемонстрирует свою
инновационность - посетителей новых супермаркетов ждут мастер-классы по управлению
электротранспортом (гироскутерами, гиробордами, моноколесами и так далее), а также
практические занятия по управлению квадракоптерами. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Вкусный бизнес: рестораны открываются,
несмотря на рост аренды

28.03.2017

За 2 мес. в Киеве открылось 20-25 новых заведений общественного
питания, что соответствует уровню прошлого года, рассказала LIGA.net
генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.
Всего в Киеве работает около 1 600 ресторанов. Количество желающих открыть
заведение в этом году выросло настолько, что позволило собственникам помещений
повысить арендные ставки.
Рынок развивается. Столичные рестораны не испытывают дефицита посетителей.
За первые два месяца количество клиентов увеличилось примерно на 20% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, рассказывает совладелец сети Пицца Челентано в
Киеве Максим Храмов. "Цены в этом году выросли на 15%", - добавляет он. Но это
практически не влияет на поток клиентов. За весь прошлый год киевский ресторанный
рынок вырос на 20%, а его объем составил 5,6 млрд грн, свидетельствуют данные
Ресторанного консалтинга. "Посещение заведения - один из немногих праздников для
украинцев", - отмечает Храмов. Например, во время празднования дня Святого Валентина
найти свободный столик в столичном ресторане было практически нереально. Не
справлялись с валом заказов и большая часть служб доставки столичных кафе.
Ресторанный рынок остается одним из наиболее привлекательных для инвесторов. Сумма
инвестиций в открытие одного заведения, по расчетам Ресторанного консалтинга,
оставляет $200 000-300 000, а срок окупаемости - до трех лет. Это и привлекает инвесторов.
В столице откроются новые заведения сети IlMolino, рестораны на седьмом этаже ЦУМа,
Makemycake, новые проекты Димы Борисова и пр.
Дефицит помещений. Открывать новые рестораны непросто - не хватает
качественных мест. За последний год предложение сократилось примерно на 30-40%,
отмечает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью
Анатолий Топал. "Требования к помещениям выросли: большинство потенциальных
рестораторов хотят арендовать площадку как минимум с полным пакетом документов. И
не тратить время на их оформление", - говорит он. Традиционно самым высоким спросом
пользуются помещения в центральной части города, на Подоле, а также в динамично
развивающихся новых районах города - на Осокорках, Позняках, Харьковском и других. За
последний год аренда таких помещений подорожала примерно на 30-40%. Например, если
в прошлом году снять объект на Подоле можно было за $25-30, то сейчас - $40-50 за один
квадратный метр, подчеркивает Ольга Насонова. Эксперт добавляет, что цены
сопоставимы с докризисным периодом. В эту цену можно снять помещение в самом центре
города. В Голосеево, на Осокорках, Позняках, Оболони можно арендовать помещение под
кафе или ресторан в среднем за $25 за квадратный метр в месяц - примерно на треть
дороже, чем в 2016-м. Но даже по таким ценам сейчас есть желающие снять площади.
Хорошие помещения даже не попадают в объявления, рассказывает Храмов. Риелторы
ищут арендаторов, просто обзванивая знакомых рестораторов, и вскоре находят клиента.
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Необычная ситуация складывается на Левом берегу столицы - поблизости от места
проведения Евровидения. "Собственники недвижимости возле Международного
выставочного центра в преддверии Евровидения подняли цены вдвое - с $20 до $40 за один
квадратный метр", - рассказывает Насонова. Но желающих открывать там ресторан из-за
двухнедельного праздника нет. Динамичное развитие ресторанного рынка в следующем
году может привести к обратному эффекту: закрытию неудачных проектов. Такая
тенденция уже наблюдалась в 2009 и 2015 годах, поскольку каждый второй ресторан
открывает новичок в ресторанном бизнесе. Не исключено, что уже в следующем году
собственники помещений вынуждены будут снизить ставки на 15-20%.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
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А теперь дискотека: как концертно-гастрольный рынок
восстанавливается после обвала
25.03.2017

Если в начале 2016 года, оценивая ситуацию на концертногастрольном рынке Украины, эксперты говорили, что он откатился лет на
10 назад, а концертов стало в 3-4 раза меньше, то в конце 2016-го из оценки
стали гораздо более оптимистичными, пишет журнал "ТОП-100.
Крупнейшие компании сферы услуг".
Отмечают сразу несколько позитивных тенденций. "Если за весь 2015 год у нас
продавалось около 600 мероприятий, то только к октябрю 2016-го — больше 1200, то есть
предложений стало в 2 раза больше", — делится статистикой Максим Плахтий, основатель
билетного агентства Karabas.com. Но при этом он отмечает, что на массовый рынок попрежнему сильное влияние оказывают девальвация и инфляция, и, как следствие, спрос
падает. "Если в 2012-2013 годах в среднем один человек ходил на мероприятие (концерт,
спектакль, шоу и т.п.) один раз в год, то сегодня этот показатель упал до одного
мероприятия в полтора года, — отмечает Максим Плахтий. — Те, кто ходил часто, не
уменьшили количество посещений, а вот пассивные стали ходить еще реже".
"Разморозка" произошла. Промоутеры ожидают, что в 2016 году рынок вырос как
минимум на 100% по сравнению с 2014 годом, в цифрах это $400 млн, или около 10 млрд
грн (включая всех организаторов, площадки и продавцов), что в гривневом эквиваленте
даже выше показателя 2013 года в 4 млрд грн, однако в долларовом - меньше ($500 млн).
Мажорная тональность таких оценок понятна, если учесть, что 2014 год был "мертвым
сезоном". Тогда рынок упал на 60%, количество мероприятий сократилось в 10 раз (было
отменено около 600 концертов), что было обусловлено трагическими событиями на
Майдане, оккупацией Крыма, войной на Донбассе и обвалом гривни. И этот "мертвый
сезон" продлился почти весь 2015 год, когда все, кто мог себе позволить, залегли на дно до
лучших времен. Но уже в 2016 году в Киеве состоялось два мероприятия, давших повод для
оптимистичных прогнозов на 2017 год. Первое - фестиваль U-Park на "Олимпийском" с
такими хедлайнерами, как Red Hot Chili Pappers и Muse (промоутер "Мельница"), второе Atlas Weekend на ВДНХ, где выступили 100 исполнителей, включая Apocaliptica и Gus Gus.
Рынок следил за успехом этих фестивалей затаив дыхание, ведь это были первые гастроли
музыкантов А-класса после более чем двухгодичной паузы. И когда все прошло на ура и
"Мельнице" удалось два дня собирать самый большой стадион Украины (около 40 тыс.
зрителей при минимальной цене билета 1100 грн), а Atlas - три дня подряд полные
площадки на огромном ВДНХ (около 60 тыс. зрителей при минимальной цене билета 550
грн), то все вздохнули с облегчением. "Разморозка" рынка произошла. Кроме того, после UPark зарубежные музыканты, среди которых Red Hot Chili Pappers, Muse, Hurts и The Killers,
транслировали всему миру: "В Украину можно ехать, там безопасно и спокойно".
Созидатели и спекулянты. Среди промоутеров в 2016 г. царила относительная
стабильность. Пик закрытия компаний пришелся на 2014г., когда рынок потерял половину
игроков, так как один за другим отменялись сотни концертов. В тот год международная
компания-туринг Live Nation, занимающаяся организацией гастролей артистов А-класса,
заявила, что вычеркнула Украину из концертных графиков до конца 2015 г. Это привело к
падению рынка на 70%, а совокупные убытки бизнеса составили сотни миллионов гривен.
Более того, некоторые промоутеры, в частности компания "Премьера" ("Национальная
корпорация развлечений") и "NCA-Украина" ("дочка" питерской NCA), попросту исчезли, не
вернув деньги за билеты. А те, кто остался в строю, начинали даже не с нуля, а с минуса. Так
случилось с опытным игроком - компанией "Аншлаг". Убытки, которые она понесла из-за
отмены концерта Depeche Mode в феврале 2014 г., составили несколько миллионов гривен.
Из оставшихся на рынке игроков самым серьезным является компания "Мельница", у
которой хватило ресурсов организовать гастроли RHCP и Muse. "Привозить в Украину
группы первого эшелона с миллионными гонорарами сейчас заведомо убыточно", констатирует Дмитрий Сидоренко, владелец клуба Atlas. Самые серьезные расходы в
организации таких концертов - гонорар музыкантам (для RHCP и Muse это $700-900 тыс.),
рекламная компания - от 200 тыс. грн. и аренда НСК "Олимпийский" - от 600 тыс. грн. По
словам Дмитрия Сидоренко, те несколько организаторов, которые привозят таких
артистов, делают это ради того, чтобы выиграть оффер и сделать тур по всему СНГ.
"Потери от концертов в Киеве в таком случае перекрывают другими городами", объясняет он. В когорте крупных промоутеров еще три компании: опытные "Аншлаг",
"Альянс-Шатро" и "БонАпарт". У них был запас ликвидности, позволивший поставить
бизнес на паузу, внимательно наблюдая за ситуацией, и только ближе к осени-2015
осторожно начать с проверенных проектов. Набирает вес на рынке клуб Atlas, начавший в
2015 году активно выходить за пределы собственной площадки с концерта Brutto во
Дворце спорта и первого фестиваля Atlas Weekend. В 2016 году он удачно провел второй
фестиваль на ВДНХ, ставший самым масштабным музыкальным фестивалем в Украине за
годы независимости. И хотя рентабельность таких фестивалей низкая (маржа составляет
до 10%, а часто организаторы просто выходят в ноль), их ценность для рынка в ином.
"Важно, что Atlas Weekend сделал акцент на украинскую музыку, и множество людей
смогли услышать самых разных украинских исполнителей на любой вкус. Почему важно?
Потому что у нас есть проблема с тем, что людям просто негде узнавать про что-то новое", поясняет Максим Плахтий. Значительную долю зарубежных артистов, таких как Everlast,
Oomph!, Pharaoh, Vacuum, привезла Happy Music Group (большинство гастролеров
выступили в клубе Sentrum). Также концертное агентство организовало серию вечеринок
для проекта Selector Live, запущенного в прошлом году British Council в Украине с целью
знакомства украинской публики с новой британской музыкой. В рамках этого проекта
выступили Young Fathers, Slaves, Everything Everything, Ghostpoet и Holy Esque, Gabriel Bruce.
Активным было и концертное агентство H2D - организатор концертов GusGus, Milky Chance,
Skillet и Бенджамина Клементайна (в сотрудничестве с British Council). …
Читать полностью >>>
© Елена Гладских
По материалам delo.ua
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На Кіровоградщині припинено діяльність конвертцентру
з оборотом понад 300 млн грн на рік

Рост экономики замедлился, есть предпосылки
начала рецессии

29.03.2017

Прокуратурою
Кіровоградщини
припинено
діяльність
міжрегіонального конвертаційного центру, через який переведено у готівку
та виведено у тіньовий обіг понад 300 млн грн.
У рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.3
ст.191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою
своїм службовим становищем) прокуратурою встановлено факт привласнення коштів в
якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних
операцій з суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових
коштів у готівку. Так, групою осіб створено ряд суб’єктів підприємництва, шляхом
реєстрації на підставних осіб, для прикриття власної незаконної діяльності. Такі незаконні
дії полягали у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та
наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту з ПДВ для
підприємств реального сектору економіки, шляхом документального оформлення
господарських операцій, а також легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та
конвертації коштів в готівку іншим підприємствам вигодонабувачам. Діяв конвертаційний
центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.
Прокуратурою проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів
кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської
діяльності. Виявлено та вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку,
банківські картки, засоби зв’язку..
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua

БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Профессиональная ассоциация корпоративного управления запустила
проект "Реестр корпоративных директоров"
30.03.2017

Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ)
запустила на своем сайте проект "Реестр корпоративных директоров",
сообщил глава правления ассоциации Александр Окунев.
По его словам, реестр создан с целью продвижения реформы в управлении
государственным и негосударственным корпоративным сектором экономики, внедрения
лучших практик корпоративного управления. Суть проекта - в формировании и
обнародовании "Реестра корпоративных директоров", который будет включать
управленцев, рекомендуемых ПАКУ для избрания в составы наблюдательных советов
банков, государственных предприятий и акционерных обществ. "Реестр - это перечень лиц,
которых ассоциация знает, видит и рекомендует в наблюдательные советы", - отметил он.
Реестр формируется и введется специальным органом - советом реестра корпоративных
директоров, в состав которого вошли А.Окунев, руководитель деятельности IFC в Украине
Елена Волошина, глава набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины" Игорь
Митюков, исполнительный директор НАСК "Оранта" Александр Завада, президент
"Искандер Энерджи" (Iskander Energy Corporation) Ярослав Кинах, член набсовета группы
компаний "Нова пошта" Марк Ивашко. Претендент на включение в реестр может быть в
него включен, только если за него проголосуют все члены совета единогласно. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Почему в Украине не провели ни одной
настоящей реформы?
30.03.2017

Последние три года в Украине модно говорить о реформах, но
вот сами реформы отсутствуют. Право же, нельзя назвать
"реформой" то, что сделано под видом "очистки банковской
А.ОХРИМЕНКО
системы".
В результате этой "реформы" банковская система Украины превращена в руину, а
кредитование экономики остановилось. Невозможно считать реформой и "реформу ЖКХ".
Здравая логика подсказывает, что сначала нужно было сделать рынок поставщиков услуг
ЖКХ для населения, а уж потом отпускать цены, чтобы их формировал рынок. У нас же
оставили монополистов на рынке поставщиков услуг ЖКХ и убрали госдотации, в
результате получили монопольно высокие цены, которые просто грабят население и
убивают действующую систему ЖКХ долгами и неплатежами за коммуналку. О "реформе" в
виде девальвации гривны, которую нам посоветовал МВФ, а НБУ по незнанию или глупости
сделал, нечего и говорить. Обещали, что девальвация гривны будет стимулировать рост
экспорта и экономики Украины, но в итоге обвалили и экспорт, и экономику, а доходы
украинцев обесценились и спровоцировали суперинфляцию. Не получается что-то у нас с
реформами... А, может, они и не нужны? В действительности нужны, но настоящие
реформы. Было бы хорошо, чтобы вместо уничтожения банковской системы Украины НБУ
запустил целевую эмиссию гривны и за счет нее финансировал ипотечное кредитование в
Украине для населения под низкие проценты. Если запустить в Украине ипотечное
кредитование по ставкам не выше 10% в гривне на срок до 20 лет, то это была бы
действительно реформа. В результате выросло бы не только строительство в Украине, но и
спрос на украинский металл и строительные материалы. Инвестиции в строительство на 1
грн ведут к росту ВВП на 4 грн. Вот это действительно реформа. Давно Украине нужна
земельная реформа, чтобы владельцы земельных участков могли их свободно продавать.
Это позволило бы привлекать в Украину громадные инвестиции, И не только на развитие
аграрного бизнеса, но и на строительство портов, элеваторов и предприятий пищевой
промышленности. В этом случае рост ВВП Украины на 10% за год не был бы
неожиданностью. Но вместо этого Украина имеет затянувшийся процесс стагнации и
постоянные разговоры о необходимости реформ. И, наконец, ЖКХ. Украине однозначно
нужен рынок услуг ЖКХ. Но рынок, а не монополия. А для этого нужно ликвидировать
госпредприятия, контролирующие услуги ЖКХ, и разрешить частному бизнесу
предоставлять услуги ЖКХ. Под контролем государства оставить только тепло-,
газомагистрали и линии передачи электроэнергии. В этом случае население и бизнес будут
выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию, воду и тепло. В результате и
качество электроэнергии будет на порядок выше, и цены значительно ниже, чем те,
которые сейчас предлагают монополисты. Что тут непонятного? Но складывается такое
мнение, что украинской власти не нужны никакие настоящие реформы. Они дорвались до
"кормушки" и просто воруют деньги у населения. Это не большая тайна, что лица,
приближенные к власти, покупают дорого российский газ через европейские офшоры, а
потом через госмонополии разворовывают и деньги, полученные от населения за тарифы
ЖКХ, и субсидии, которые финансируются из госбюджета. Все.
Читать полностью >>>
© Александр Охрименко
По материалам 112.ua
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Снижение индекса активности основных секторов экономики
Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении
А.ВАЛЬЧИШЕН
экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии.
Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен
прогнозирует, что квартальный прирост реального ВВП по итогам первого квартала 2017
года будет нулевым или даже отрицательным по сравнению с показателями четвертого
квартала 2016 года. «Расчеты аналитического подразделения группы ICU, основанные на
статистических данных, показывают негативную динамику экономики. Так, сезонно скорректированный индекс основных секторов экономики в феврале 2017 г. снизился на
1,3% по сравнению с январем, и во всех секторах экономики, кроме сельского хозяйства и
пассажирского транспорта, снизились показатели по сравнению с предыдущим месяцем, −
сказал А.Вальчишен. – В марте активность основных секторов экономики не
восстановилась до уровня январских показателей из-за блокады ОРДЛО». Аналитики
группы ICU считают высокой вероятность повторного вхождения экономики Украины во
втором квартале 2017 г. в техническую рецессию (когда два квартала подряд происходит
снижение реального ВВП в терминах квартал/к кварталу). «С целью нивелирования
отрицательных последствий блокады, власть вынуждена будет прибегнуть к более
жесткой монетарной и фискальной политике, что неизбежно отобразится на
экономической активности уже второго квартала 2017 года. На фоне этих процессов может
произойти дальнейшее сокращение реального ВВП по сравнению с первым кварталом (в
сезонно-скорректированных терминах). Если действие отрицательных факторов
продолжится и во втором полугодии, экономика войдет в рецессию», - сказал А.Вальчишен.
По прогнозам аналитиков группы ICU, во втором полугодии власти могут задействовать
меры по поддержанию экономики, чтобы остановить квартальное сокращение реального
ВВП. «В этом случае экономический рост составит около 0% в 2017 году в сравнении с 2,3%
в 2016 году. Если же блокада ОРДЛО долго не продлится, экономический рост сможет
вернуться к прежним темпам. При оптимистическом сценарии, темпы роста реального ВВП
могут составить за 2017 год 2,3%», - сказал А.Вальчишен.
Читать полностью >>>
© А.Вальчишен
По материалам пресс-центра ICU
З 1991 року з України в офшори вивели
капіталу на суму $ 148 млрд
31.03.2017

За різними оцінками, за період з 1991 р. і по сьогодні з України в
офшори виведено капітал на суму у $148 млрд, пише в статті для
DT.UA науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та
І.ШОВКУН
прогнозування НАН України" Інна Шовкун.
Автор вказує, що реформування фіскальної системи, націлене на деофшоризацію та
детінізацію бізнесу, може стати одним із джерел залучення коштів для промислового
розвитку України. "За різними оцінками, починаючи з 1991 р. з України до офшорів
виведено капітал на суму $148 млрд. Не всі ці багатства виводилися з країни корупційною
клептократичною владою. Бізнес використовує офшори для легального зниження
податкового навантаження, зменшення ризиків (наприклад, таких, як втрата коштів у
збанкрутілих банках, рейдерські захвати), спрощення судового захисту своїх інтересів
(наприклад, від необґрунтованих вимог податківців)", - йдеться в статті. Автор вказує, що
створення в Україні сприятливих фіскальних умов буде сприяти поверненню в країну
капіталів у вигляді прямих іноземних інвестицій і кредитів. "Навіть зараз кошти з офшорів
відіграють важливу роль у промислових інвестиціях. Зокрема, частка Кіпру прямих
іноземних інвестицій, накопичених в промисловості України, становила 19,3%, або 2,6 млрд
дол. (на 1 жовтня 2016 р.), Нідерландів - 12,8%, або 1,7 млрд дол. Кошти з офшорів
надходять в економіку також у формі боргового фінансування", - підкреслює Шовкун.
Економіст також зазначає, що зараз у тіньовому секторі економіки обертаються кошти, що
становлять приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП. "Залучити до розвитку економіки
країни капітали з тіньового обігу офшорів дозволило б давно очікуване впровадження
податкових і митних інвестиційних стимулів для нових промислових виробництв з
допомогою механізму індустріальних парків", - підсумовує автор. Раніше DT.UA писало, що в
офшорах осіло 1,5–2 річних ВВП України (від 117 млрд дол. до 167 млрд. доларів), а щорічні
офшорні втрати України сягають 11-12 млрд доларів. Детальніше про масштаби виведення
капіталу з України та рівень тінізації української економіки читайте в статті Інни Шовкун
"Промислове відродження України: ціна питання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
Читати повністю >>>
© Інна Шовкун
За матеріалами dt.ua
БЛОГ

Экспортная стратегия Украины:
чем будем торговать
Минэкономразвития (МЭРТ) представило экспортную стратегию
Украины, которая призвана помочь нашему бизнесу в активном завоевании
внешних рынков. Согласно документу, власти планируют делать ставку на
семь секторов экономики.
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Речь идет о сельском хозяйстве, информационных и коммуникативных технологиях,
техобслуживании и ремонте воздушных суден, производстве запчастей и комплектующих
для авиа- и аэрокосмической промышленностей, машиностроении, туризме, креативных
услугах (дизайне, кино, моде). В МЭРТ уверены: именно эти отрасли позволят нашей стране
построить тесные торговые отношения с 75 странами мира, среди которых особое
внимание будет уделяться, например, США, Японии, Великобритании, Канаде, Франции,
Китаю. И если экспортная стратегия будет реализована грамотно, для чего, в частности,
планируется внедрить свыше 50 законодательных, организационных, образовательных,
инновационных задач, тогда удастся восстановить огромный потенциал внешней
торговли, ведь только в 2015 году, по оценкам экспертов, Украина недоторговала порядка
$6 млрд. Перспективы и проблемы развития нашего экспорта выяснила "Сегодня".
ПРОБЛЕМЫ. Не секрет, что сейчас ситуация с экспортом у Украины не лучшая, ведь с
2012 по 2016 год продажа наших товаров за рубежом упала почти в два раза - с $82,2 млрд
до $44,9 млрд. В МЭРТ это объясняют снижением спроса на украинскую продукцию и
неблагоприятной ценовой конъюнктурой на международных рынках, ухудшением
финсостояния отечественных предприятий и отсутствием доступа к кредитным ресурсам,
ограничением экспорта наших товаров на рынок РФ и транзитом через ее территорию в
третьи страны, ростом себестоимости отечественной продукции, продолжением военного
конфликта на Донбассе и аннексией Крыма. Все это заставляет наши предприятия искать
новые рынки сбыта, отмечают аналитики, ведь, несмотря на имеющиеся проблемы,
Украине есть что предложить за рубежом.
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АССОРТИМЕНТ. По данным МЭРТ, в структуре внешней торговли 81% производства
приходится на экспорт товаров. И здесь представлены в основном традиционные отрасли сельское хозяйство и пищевая промышленность (доля в экспорте - 42%), металлургия
(22,9%), машиностроение (11,9%), стройматериалы (7,5%), химия (4,3%). Эти товары
производители сейчас активно продают не только в СНГ или ЕС, но и в Египте, Турции,
Индии, Китае, Беларуси, Иране, Саудовской Аравии, Израиле. И, по мнению экспертов,
потенциал у нашего экспорта весьма велик, но все же Украине стоит уходить от репутации
сырьевой державы и делать ставку на производство товаров с добавленной стоимостью. То
есть, к примеру, можно продавать не только металл, но и готовые транспортные средства.
Присутствуют в структуре внешней торговли и услуги - на их долю приходится 19%
экспорта. А все потому, что в Украине хорошее логистическое расположение, отмечают
аналитики, поэтому долгое время наша страна занимается, в частности, транспортировкой
нефти и газа. Но помимо транспортных, в секторе услуг представлены, например,
туристические и строительные. Правда, в последние годы наш бизнес все больше внимания
уделяет креативному подходу, поэтому появляются новые идеи в телекоммуникационных,
компьютерных и информационных направлениях. Такой подход востребован за рубежом,
отмечают эксперты, поскольку стремительное развитие таких технологий требует
инновационных решений во время путешествий, отдыха или работы.
Будем кормить Китай и Африку. Сельское хозяйство и пищевую промышленность
неслучайно называют одними из ключевых драйверов украинской экономики - в общей
структуре внешней торговли Украины эти сектора занимают 42%. Именно поэтому авторы
экспортной стратегии уделяют огромное внимание наращиванию производства и продаж
данной продукции на иностранных рынках. Тем более что перспективы для роста спроса на
продукты постоянно растут во всем мире. Поэтому аналитики считают, что в ближайшие 510 лет Украина имеет большие шансы закрепиться как основной аграрный поставщик в
регионах Ближнего Востока, Южной Африки, Индокитая. "В Китае обеспокоены тем, что в
регионе стремительно растет спрос на продовольствие. Покупательская возможность
населения растет, экономика растет, а резервов для наращивания производства у них нет.
Поэтому в регионе будут вынуждены наращивать импорт зерновых, мяса, молока. В этом
отношении эти страны рассматривают Украину как одного из самых интересных
поставщиков", - приводит пример народный депутат и президент Украинской аграрной
конфедерации Леонид Козаченко.
ПЛАНЫ. Но для того, чтобы стать успешным экспортером агро- и пищевой
проодукции, важно реализовывать за рубежом не только сырье в виде, например, зерна или
кукурузы - нужно сконцентрироваться на производстве продукции с высокой добавленной
стоимостью. Это может быть что угодно: варенье, кетчуп, сок, чипсы, сливочное масло,
сливки, замороженные овощи и т. д. Причем такие задачи могут быть интересны, в первую
очередь, представителям малого и среднего бизнеса, которые только задумываются о
введении инноваций, реализации нишевых продуктов. "С целью первичной переработки
МСБ может объединяться в кластеры или кооперативы. Такая модель кооперации в
будущем сможет также получать финансовую поддержку государства", - отмечает
замминистра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.
Бизнесу нужны торговые миссии. Что касается планов по увеличению экспорта, то
в стратегии сказано: нужно создавать общую систему поддержки бизнеса для продвижения
товаров, развивать инфраструктуру, внедрять инновации, улучшать условия для
внедрения инвестиций, провести валютную либерализацию, улучшить налоговое и
таможенное регулирование. Для этого планируется создать Экспортно-кредитное
агентство, организовать программы поддержки экспортеров, внедрять торговые миссии,
продвигать онлайн-торговлю, модернизировать образование. "Важно приучить бизнес к
товарной и географической диверсификации - желательно, чтобы компании торговали не
на одном-двух иностранных рынках, а на десяти. Тогда региональные войны или кризисы
не будут мешать развитию экспорта", - считает экономист Андрей Забловский.
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Вийти із зони торговельного
комфорту

пропонують перейти до виробництва середньо- і високотехнологічної продукції. Але
радикальних рішень уникають. Хоча технологічна складова — це лише 5% українського
експорту, тоді як в інших країнах, що розвиваються, частка такої продукції в середньому
становить близько 35%.
Що ж пропонують у МЕРТ? Основна мета - перехід України до "експорту
наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успіху на світових ринках".
Звучить фантастично, але в міністерстві відразу дають пояснення: постановка локальних і
короткострокових завдань не стимулює наступності виконання урядових програм. А от
якщо прагнути до глобальної, високої мети, то з курсу вже не звернути. Дорожня карта
(один із елементів стратегії) визначає три основні завдання з реалізації "високої"
експортної мети: — створення сприятливих умов, які стимулюють торгівлю та інновації
для диверсифікації експорту; — розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі, здатних
підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСБ; — зміцнення навичок і
компетенцій підприємств, зокрема МСБ, необхідних для участі в міжнародній торгівлі.
Визначено також конкретні існуючі та потенційні сектори, які виступлять рушійною силою
інновацій і створення високої доданої вартості. Попри обтічність формулювань,
відмовитися остаточно від пріоритетних галузей не змогли. Що робити, в Україні люблять
створювати умови не для всіх, а для обраних, і тут головне не скотитися в підсумку до
прямої бюджетної підтримки та податкових пільг. Отже: — сектор інформаційнокомунікаційних технологій (розробка програмного забезпечення); — сектор креативних
послуг (реклама та зв'язки з громадськістю (PR), ремесла, дизайн, кіноіндустрія, індустрія
моди, видавнича справа); — сектор туризму (екотуризм, екстремальний, культурний,
діловий та освітній); — сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних суден; —
сектор виробництва запасних частин і комплектуючих виробів для аерокосмічної та
авіаційної промисловості; — сектор машинобудування (турбогвинтові двигуни,
газотурбінні двигуни, насоси та ізольовані дроти, транспортні засоби, залізничні й
трамвайні локомотиви); — сектор харчової промисловості (харчові інгредієнти, готові
продукти харчування та органічна продукція). Як бачимо, жодних особливих одкровень —
харчопром, машинобудування та IT-сектор, які вже й так сформувалися як потенційні
тягові коні майбутніх трансформацій. Тобто ми не надто диверсифікуємо структуру, просто
декларуємо спробу вийти на рівень збуту товарів із більшою додатковою вартістю. І,
звичайно, великі сумніви виникають щодо участі малого та середнього бізнесу в цих
процесах. Тому що здоровий глузд не дозволяє вже надто розраховувати на значний
експорт PR-послуг із України, участь МСБ буде обмежено хіба що харчопромом та IT. Хоча й
у сфері туризму, наприклад, теж дуже хотілося б побачити нарешті хоч якийсь прорив.
Щоправда, яким чином це може бути реалізовано, стратегія не дає чіткої відповіді, отже, все
так і може залишитися на рівні намірів і декларацій. Узагалі розробники стратегії
відзначають потенціал зростання експорту послуг, який у результаті макроекономічної
нестабільності значно скоротився останніми роками (приблизно на 36% у 2015 р.
порівняно з 2008-м), але при цьому демонструє більшу стійкість, ніж експорт товарів. На
експорт послуг припадає близько 25% загального обсягу українського експорту, і в останні
десять років цей показник істотно не змінювався. Однак і тут у нас перекіс, який складно
виправити (принаймні з позитивним для країни та її держбюджету ефектом). Оскільки
українські трубопроводи (знову ж, іще від радянських часів) використовуються для
транзиту природного газу та нафти, наш експорт послуг значною мірою представлений
саме транспортною складовою (у середньому понад 40% загального експорту послуг). А от
їх у пріоритетних секторах немає. Зате є ремесла. У чому ж полягатиме власне підтримка, і
які варіанти пропонує МЕРТ? Поки що сказати складно. План великий, виконавців маса,
деякі — взагалі ще не створені структури. Але для початку розробники стратегії
пропонують підготувати ще й детальні секторальні стратегії. Нагадаємо, про розробку
даної стратегії йшлося два роки, тепер ще й секторальні потрібні. Основні заходи
короткострокової перспективи (рік-два) включають створення при Кабміні Ради з
міжнародної торгівлі, офіційної мережі ключових інститутів підтримки торгівлі, єдиного
інформаційного центру для експортерів (Exporter First Stop Shop) і єдиного веб-порталу для
експортерів. Також у короткострокових планах найближчих років розробка інструментів і
послуг з надання інформації про торгівлю та відомостей про ринки, створення та
просування українського бренду для експорту товарів і послуг. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Юлiя Самаєва
За матеріалами gazeta.dt.ua

31.03.2017

Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх
кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних
стратегій, справді чекала. Про це пише Юлiя Самаєва на порталі gazeta.dt.ua
Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні
зв'язки нашої країни руйнуються, а сама структура експорту трансформується, бачення
урядом того, як, із ким і чим ми торгуватимемо, цікавить багатьох. Цілі позначено
правильно, а завдання поставлені справді складні — диверсифікація і зміна структури
експорту. Головний виклик — це виконання. Український держапарат виробляє неймовірну
кількість стратегій, планів розвитку та програм. Жоден із цих документів не виконується
повною мірою. Понад те, багато з них розробляються так довго, що встигають застаріти ще
до того, як почнуть працювати. Коли в новій експортній стратегії стали зустрічатися
посилання на 2015-й, з'явилося побоювання, що й нинішнє дітище Мінекономрозвитку та
торгівлі повторить долю своїх попередників. Адже ситуація в зовнішній торгівлі розпочала
змінюватися принципово буквально в останні місяці, що вже тоді казати про 2015-й, тепер
уже надто далекий від економічної дійсності. Український експорт, у якому переважає
продукція металургії та сільського господарства, представлений в основному сировиною,
що використовується як початковий матеріал для виробництва інших кінцевих споживчих
товарів. Диспропорція товарної структури — спадок радянських часів, визначає
нестабільність надходжень від експорту. Через військові дії на Сході України та напружені
торговельні відносини з РФ, за останні роки значно скоротився експорт металургійної
продукції, машинобудування та транспортних засобів. Український експорт, значну частину
якого традиційно становили залізо й сталь, тепер переважно представлений продукцією
сільського господарства — зерновими та олійними культурами. І на цьому все. Інших
статей, що хоча б наближаються за обсягами до зернових і металів, немає. І в останні роки
світові ціни на зернові Україну не радують, а частка продукції металургії в експорті
продовжує зменшуватися. Про необхідність вибратися із сировинного капкана кажуть дуже
давно. Справді, щось планувати й розвивати складно, якщо левова частка твоїх бюджетних
надходжень залежить від цін на сировинних ранках та економік інших, більших гравців
зовнішніх ринків. Зростають ціни — виконується бюджет, знижуються — не виконується.
Так і живемо. Особливих приводів у бізнесу, орієнтованого на експорт сировини, займатися
переробкою та намагатися експортувати товари з більшою доданою вартістю немає. Він і
так не в збитках. Держава впливати на ці процеси може, але своєрідно. Свого часу,
наприклад, уряд запровадив мито на експорт насіння соняшника, зробивши його переробку
всередині країни вигіднішою, ніж експорт самого насіння. Так Україна стала світовим
експортером соняшникової олії. Але це — історія з кінця 90-х минулого століття, нині
подібні методи сприйматимуться бізнесом у багнети, та й сама держава не зважиться на
такі кроки. Адже у нас навіть запровадження касових апаратів — нездоланний бар'єр.
Проте розробники стратегії тверезо оцінюють, що українська економіка характеризується
високим рівнем відкритості (інтегрованістю у світову економіку) і залежністю українських
виробників від торгівлі на іноземних ринках. А високий рівень відкритості робить країну
уразливою, оскільки нестабільність на світових ринках моментально позначається на
економіці такої країни. Для активного включення в глобальні ланцюги доданої вартості
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НАПК проводит внеплановую проверку
"Батькивщины"
31.03.2017

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения
коррупции (НАПК) Наталия Корчак заявляет, что НАПК проводит
внеплановую проверку политической партии "Батькивщина".
"Сейчас проводится внеплановая проверка партии "Батькивщины", - сказала
Н.Корчак на брифинге в Киеве в пятницу. По ее словам, НАПК исследует материалы и
касательно других партий, которые находятся на государственном финансировании. "Мы
вступили в активную фазу нашей работы, и эта фаза не менее опасна, чем система
электронного декларирования", - сказала глава НАПК. В свою очередь, глава департамента
по предупреждению политической коррупции НАПК Олег Сытник отметил, что проверка
продолжается и касается взносов в пользу политической партии, когда "Батькивщина"
указывала в отчете, что получала взносы от лиц, которые заявляли, что таких взносов не
делали. По его словам, доказательства таких фактов уже имеются. "Общая сумма не очень
велика, там у каждого человека от 8-9 тыс. (грн) у около 10 лиц", - сказал О.Сытник.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ВИЩА ОСВІТА & НАУКА

Молоді доктори наук отримають гранти для
проведення власних досліджень

29.03.2017

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження Президента
України, що передбачає надання грантів 20-м докторам наук віком до 45 років
на загальну суму 3 млн гривень.
Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосовано на Уряді сьогодні, 29
березня 2017 року. Гроші на ці гранти вже зарезервовано у Державному бюджеті України на
2017 рік. Після підпису розпорядження Президентом України, ці кошти будуть надані
науковцям. Для отримання грантів на конкурс до Державного фонду фундаментальних
досліджень було подано 106 заявок. За результатами конкурсу було визначено 20
переможців. З переліком кандидатів на отримання грантів, найменуванням досліджень, під
які вони отримають кошти, а також з їхнім місцем роботи можна ознайомитися тут (текст
проекту Розпорядження Президента України).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Еврокомиссия одобрила слияние Dow Chemical и
DuPont с рядом условий

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК

27.03.2017
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Saudi Aramco назначила JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC
консультантами для IPO
30.03.2017

Нефтяной гигант Saudi Aramco назначил JPMorgan Chase & Co,
Morgan Stanley и HSBC финансовыми консультантами для проведения
обещающего стать крупнейшим в мире IPO.
Три банка присоединятся к Moelis & Co и Evercore, которых Aramco выбрала в
качестве независимых финансовых консультантов, сказал один из источников. Власти
Саудовской Аравии хотят продать до 5 процентов акций Aramco через биржу Эр-Рияда и
как минимум одну международную площадку, чтобы привлечь капитал для инвестиций в
новые отрасли в попытке диверсифицировать экономику и преодолеть зависимость от
экспорта нефти в эпоху низких цен. Ранее Рейтер сообщил, что Aramco попросила помочь в
проведении крупного IPO JPMorgan, Morgan Stanley,Moelis и Evercore, а ещё одним
претендентом на участие в размещении стал HSBC. Saudi Aramco отказалась от
комментария, сославшись на то, что не комментирует слухи.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Sinopec намечает IPO розничного
подразделения
31.03.2017

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), крупнейшая
энергетическая и химическая компания Китая, может провести двойной
листинг своего розничного подразделения в следующем году.
По данным источников Reuters, China Petroleum & Chemical планирует провести IPO в
Гонконге, а затем в Шанхае, при этом финальное решение по этому вопросу еще не
принято, сообщает источник. В понедельник председатель совета директоров компании
Ван Юйпу заявил, что совет директоров розничного подразделения должен решить
вопросы относительно сроков и деталей размещения, сообщает ПРАЙМ. Ранее в декабре
агентство Bloomberg распространило информацию о намерении Sinopec проведения IPO на
сумму $10 млрд в Гонконге. Первичное размещение акций может привлечь иностранные
инвестиции в Китай в соответствии со стимулирующей рыночной политикой председателя
КНР Си Цзиньпина. Отметим, чистая прибыль китайской China Petroleum & Chemical Corp.
(Sinopec), крупнейшей в мире нефтеперерабатывающей компании, в 2016 году выросла на
44% до 46,7 млрд юаней ($6,8 млрд). При этом операционная выручка уменьшилась
примерно на 4% и составила 1,93 трлн юаней. Добыча углеводородов сократилась за
отчетный период на 8,6% до 431 млн баррелей нефтяного эквивалента, при этом наиболее
сильно снизилось производство нефти внутри страны — на 15% до 253 млн баррелей.
Объемы переработки уменьшились на 0,4%, составив 235,5 млн тонн, из-за усиления
обеспокоенности относительно переизбытка нефтепродуктов, в частности, дизтоплива, на
китайском рынке. Sinopec повысила прибыль впервые за 3 года, отмечает The South China
Morning Post. Это обусловлено низкими ценами на нефть, а также разовым доходом в
размере 20,56 млрд юаней, полученным от продажи трубопровода. Компания намерена
увеличить капзатраты в 2017 году на 44% до 110,2 млрд юаней. Это будет первое
повышение за 4 года. В прошлом году расходы упали на 32%, составив 76,5 млрд юаней.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru

Европейская комиссия официально одобрила слияние двух
химических гигантов, Dow Chemical Co. и DuPont Co., при соблюдении
ряда условий, предполагающих продажу активов.
В частности, ЕК настаивает на продаже большей части глобального бизнеса DuPont в
сфере производства, а также разработки пестицидов. Кроме того, Dow продаст ряд активов
в сфере производства продуктов нефтехимии. Компании уже согласились с требованиями
регулятора. “Пестициды являются очень важной продукцией как для фермеров и
потребителей, так и для экологии. Мы стремимся поддержать продуктивную конкуренцию
в данном секторе, чтобы компании стремились разрабатывать продукты, которые будут
еще более безопасными для людей и окружающей среды, – заявила еврокомиссар по
вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. – Наше решение нацелено на то, чтобы слияние
Dow и DuPont не отразилось на ценовой конкуренции на рынке пестицидов и на
инновациях для повышения безопасности и эффективности продукции”. Компании
договорились о слиянии в единую компанию с капитализацией около $122 млрд в декабре
2015 года. Ожидается, что затем единая компания будет разделена на три независимых
узкоспециализированных бизнеса, каждый из которых пройдет листинг на бирже. Первый
сконцентрируется на химии для сельского хозяйства, включая гербициды и ГМО, второй –
на сырье и полуфабрикатах, в том числе различных пластмассах, третий – на продукции
тонкого органического синтеза, используемой, например, для солнечных батарей.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Туркмения запустила калийный завод за $1,1 млрд,
хочет бороться за рынки Китая и Индии
31.03.2017

Туркменистан запустил Гарлыкский калийный комбинат - первый в
стране завод по производству калийных удобрений стоимостью $1,1 млрд и
мощностью 1,4 миллиона тонн в год.
Туркмения - крупнейший в Центральной Азии производитель газа - в попытке
укрепить экономику вынуждена делать ставку на проекты в альтернативных отраслях
после падения выручки от экспорта газа из-за снижения цен и поставок. На рынке
глобальных калийных поставок Туркменистан будет конкурировать с российским
Уралкалием и Белоруссией, которые раньше состояли в картеле и контролировали 40
процентов рынка. Контракты на поставку с Китаем и Индией диктуют параметры
глобальному рынку хлористого калия, который нужен в сельском хозяйстве для питания и
защиты растений. В прошлом году Пекин и Дели поздно договорились о поставках, и в
условиях неопределённости спот-цены упали на 18%, а контрактные - на 30%. Гарлык
финансировался за счёт средств госконцерна Туркменхимия, на который пришлось 20%
расходов, тогда как большая часть – 80% - пришлась на кредиты туркменских банков.
Построил комбинат белорусский Белгорхимпром, а президент Белоруссии Александр
Лукашенко приехал к туркменскому коллеге Курбанкули Бердымухамедову на открытие в
пятницу. На открытии Лукашенко сказал, что большая часть продукции завода будет
экспортироваться в Китай и Индию. "Это крупнейший завод в Центральной Азии по
производству калийных удобрений. Смело можно говорить о 1,5 миллиона тонн в год", сказал Лукашенко. Туркменхимия в справочных данных приводит мощность завода на
уровне 1,4 миллиона тонн в год. По его словам, в планах Туркменистана строительство ещё
двух подобных комплексов. Для выхода на полную мощность планируется ежегодно
добывать и перерабатывать более 7 миллионов тонн руды, которая располагается на
глубине от 200 до 1.000 метров. Источником сырья в Туркмении является обнаруженное
сравнительно недавно Гарлыкское месторождение калийных солей, запасов которых
может хватить на 50 лет. Уралкалий в марте прогнозировал, что мировой спрос на
хлористый калий в 2017 г. вырастет на 1-2 миллиона тонн до 62-63 миллиона тонн. Цены
на калийные удобрения резко упали после развала российско-белорусского картеля в 2013
году. Глобальные производители, среди которых Уралкалий, Potash Corp of Saskatchewan,
Agrium Inc, Mosaic, K+S, Arab Potash и Israel Chemicals надеются на устойчивый спрос в
борьбе с последствиями снижения цен.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Компания Thyssenkrupp выходит из
сталелитейного бизнеса
27.03.2017

Компания Thyssenkrupp сделала еще один шаг в сторону отказа от
централизованного сталелитейного бизнеса, объявив о продаже своего
последнего металлургического актива в Бразилии.
Эта сделка является четким признаком того, что генеральный директор компании,
Генрих Хайзингер, продвигает трансформацию компании от стального гиганта к
машиностроительному и финансовому конгломерату. Сталелитейный бизнес Thyssenkrupp
понес потери из-за дешевого импорта продукции из Китая, в условиях продолжающейся
консолидации в отрасли. Хайзингер заявил, что хочет преобразовать Thyssenkrupp в
компанию для производства высокорентабельных товаров, таких как лифты,
автомобильные компоненты и подводные лодки. Сообщается, что компания планирует
продать завод Ternium SA за 1,26 млрд. Сделка приведет к списанию 900 млн евро, что
также позволит сократить чистый долг компании на 1,5 млрд евро. Отмечается, что в
последние годы европейские сталелитейные компании сократили тысячи рабочих мест и
закрыли убыточные предприятия. После падения до минимумов в начале 2016 г., цены на
сталь начали расти, частично благодаря смягчению конкуренции и закрытию
предприятий. В компании Thyssenkrupp заявили, что в европейской сталелитейной
промышленности необходима консолидация, и что она ведет переговоры с компанией Tata
и другими. Ранее Thyssenkrupp уже продала сталелитейный завод в Алабаме, США, за$1,55
млрд консорциуму ArcelorMittal SA and Nippon Steel Sumitomo Metal Corp.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Выручка компании Huawei в 2016 г.
увеличилась на 32%
01.04.2017

Китайская телекоммуникационная компания Huawei сообщила в
пятницу, что ее суммарная выручка в 2016 г. превысила 521 млрд юаней
/порядка $75 млрд/, что на 32 процента выше прошлогоднего показателя.
Ввиду ряда причин, в том числе выросших расходов на маркетинг, чистая прибыль
компании увеличилась лишь на 0,4 процента и составила 37 млрд юаней. По информации
финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, потребительские продажи увеличились на
44 процента по сравнению с годом ранее, составив в общей сложности 179,8 млрд юаней.
Выручка, связанная с деятельностью по обеспечению передачи данных, выросла на 24
процента, составив 290,6 млрд юаней, а продажи предприятий достигли 40,7 млрд юаней,
тем самым, повысившись на 47 процентов. "Расходы на исследования и разработки в 2016
г. выросли на 76,4 млрд юаней, а общий объем инвестиций в эту сферу в последние десять
лет превысил 310 млрд юаней", - сказал действующий генеральный директор компании
Сюй Чжицзюнь, добавив, что годовой бюджет в дальнейшем может быть увеличен до 10 20 млрд долларов. Потребительский рынок Китая принес компании 45 процентов всей
выручки, полученной в 2016 г., в то время как остальную прибыль с продаж компания
получила благодаря деятельности на рынках Европы, Среднего Востока, АзиатскоТихоокеанского региона и США. Штаб-квартира Huawei располагается в южнокитайском
городе Шэньчжэнь. К настоящему моменту компания стала одним из ведущих в мире
поставщиков телекоммуникационных решений. Кроме того, телефоны Huawei занимают
третье по популярности место после смартфонов компаний Apple и Samsung. Компания
ведет свою деятельность в более чем 170 странах и регионах. На данный момент
количество сотрудников Huawei составляет примерно 170 тыс. человек по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам russian.news.cn
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ЄВРОПА

Экономические настроения в еврозоне в марте не изменились,
инфляционные ожидания выросли

ЄВРАЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ
РОСІЯ

ВВП РФ вырос на 0,3% в IV квартале 16/15гг,
снизился за весь 16 год на 0,2%

30.03.2017

Экономические настроения в еврозоне практически не изменились
в марте, вопреки ожидавшемуся улучшению, немного ухудшившись из-за
снижения доверия в промышленности и секторе услуг при росте
инфляционных ожиданий.
Результаты ежемесячного исследования Еврокомиссии показали, что общий индекс
экономических настроений для 19 стран, использующих евро, снизился до 107,9 пункта в
марте со 108,0 в феврале, при этом оставаясь значительно выше долгосрочного среднего
значения в 100 пунктов. Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозировали небольшое
повышение показателя - до 108,3 пункта. Отдельный индикатор деловой уверенности,
который указывает на фазы делового цикла, остался в марте без изменений - около
отметки 0,82 пункта. Это самое высокое значение показателя с июня 2011 года, хотя и ниже
рыночных прогнозов роста до 0,86 процента. Инфляционные ожидания повысились среди
потребителей и производителей, указывая на то, что ценовые тенденции в еврозоне
вернулись на путь стабильного роста, и подталкивая Европейский центробанк к тому,
чтобы завершить программу стимулирования экономики. Небольшое ухудшение
экономических настроений было обусловлено главным образом меньшим оптимизмом в
секторе услуг, крупнейшем в экономике еврозоны, где индекс снизился до 12,7 пункта с
13,9 в феврале, а также в промышленности, где он опустился до 1,2 пункта с 1,3. Падение
доверия в двух основных секторах экономики блока частично компенсировалось большим
оптимизмом среди потребителей, где показатель составил минус 5,0 пункта по сравнению с
минус 6,2 пункта месяцем ранее.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Переговори про вихід Британії з ЄС можуть
розпочатися 22 травня
31.03.2017

Європейський Союз розпочне предметні переговори про вихід
Британії з ЄС лише з 22 травня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням
на чиновника ЄС, знайомого з ситуацією.
"Рада із загальних питань ЄС, до складу якої входять міністри у європейських
справах, зустрінеться 22 травня, щоб затвердити директиви 27 країн для проведення
переговорів", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що будь-які переговори до того часу
можуть стосуватися лише формату, але не змісту Brexit. Таким чином, зауважує видання,
Британія має менше 18 місяців, щоб досягти компромісу для впорядкованого виходу з ЄС.
Як повідомлялося, сьогодні президент Європейської ради Дональд Туск представив план
стратегії щодо Brexit, який містить у собі інструкції для членів ЄС щодо переговорів з
Британією, які триватимуть два роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

31.03.2017

Экономика России в 2016 году, согласно второй оценке, сократилась на
0,2 процента, но в четвертом квартале прошлого года ВВП вырос на 0,3
процента год к году, сообщил Росстат.
Служба подтвердила свою первую оценку снижения ВВП за 2016 год. Объем ВВП
России за 2016 год составил в текущих ценах 86 триллионов рублей. Индекс-дефлятор ВВП
за прошлый год по отношению к ценам 2015 года составил 103,6 процента. Росстат также
произвел первую оценку динамики ВВП в четвертом квартале прошлого года, согласно
которой экономика выросла за период на 0,3 процента в годовом сопоставлении.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
У Москві затримали десятки
людей
02.04.2017

У Москві у районі Тріумфальної площі поліція затримала щонайменше
40 учасників акції, яку анонсували як прогулянку "нової опозиції". Про це
повідомляє служба новин порталу bbc.com
Джерело агентства "Інтерфакс" у правоохоронних органах повідомило, що "в
автобуси поліції доставлено більше 40 людей, серед них є неповнолітні". Інші росіиські ЗМІ
и очевидці подіи також повідомляють про кілька десятків затриманих. "Я закликаю вас в
рамках вашо прогулянки не порушувати громадськии порядок, дотримуватися закону, не
заважати іншим громадянам. Можливі провокатори будуть затримані", - звернувся із
закликом до учасників акці заступник керівника відділу охорони громалського порядку
Москви Олександр Клюєв. За словами організаторів акці , вони мали намір проити по 1-и
Тверськіи-Ямськіи вулиці до Манежно площі. Біля місця збору учасників акці від самого
початку знаходилися два автозаки і поліцеиськии автомобіль, а також працівники поліці у
касках і бронежилетах. Поліцейські, що залишаються на місці, продовжують закликати
через мегафон учасників "прогулянки" не заважати проходу інших громадян і
попереджають, що у випадку невиконання законних вимог працівників поліці до них
застосують адміністративні заходи. Тим часом лідер руху "Открытая Россия" Михаило
Ходорковськии у своєму твіті назвав акцію 2 квітня на Манежній площі "провокацією
влади". "2 квітня у Москві явна провокація влади без ясних організаторів і вимог. Спроба
знову, як у 2012, злити протест", - написав Ходорковськии. Раніше про свою непричетність
до організації акції заявив лідер Фонду боротьби з корупцією, опозиціонер Олексіи
Навальнии. Навального затримали у раионі Тріумфально площі 26 березня і відтоді він
перебуває під адміністративним арештом.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
БЛИЗЬКИЙ СХІД
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)

o БАЛКАНИ

СИРІЯ

ГРЕЦІЯ

На переговорах щодо Сирії є прогрес, але до
мирної угоди ще далеко - ООН

Греция и кредиторы договорились о ключевых реформах,
сокращении расходов
29.03.2017

Греция договорилась с кредиторами о реформах труда, сокращении
расходов и вопросах энергетики, приблизившись к заключению сделки
перед встречей 7 апреля министров финансов стран еврозоны.
Представитель Еврокомиссии сказала, что исполнительный орган ЕС не может
подтвердить это сообщение. Переговоры между Афинами, Европейским союзом и
Международным валютным фондом, которому еще предстоит решить, будет ли он
участвовать в программе финансовой помощи Греции, тянутся уже несколько месяцев,
возрождая опасения по поводу возникновения нового кризиса в Европе. Прогресс,
достигнутый в последнее время, как ожидается, позволит вернуть руководителей миссий
ЕС и МВФ в Афины в ближайшие дни, чтобы доработать детали с министрами финансов и
труда Греции до заседания Еврогруппы на Мальте. Сейчас переговоры ведутся посредством
телеконференций. Основное внимание на переговорах уделяется сокращению пенсий,
энергетике и трудовым реформам. Афины в прошлом месяце согласились принять
дополнительные меры, которые должны обеспечить сокращение расходов в размере 2
процентов ВВП, чтобы убедить МВФ принять участие в программе, как того требуют
страны ЕС, включая Германию. В соответствии с договоренностями, Греция в 2019 году
сократит расходы на пенсионное обеспечение до 1 процента ВВП, рассказали Рейтер два
чиновника на условиях анонимности. Также было согласовано снижение порога для
освобождения от налогов, которое позволит сэкономить еще 1 процент ВВП, сообщил
чиновник ЕС. "Я полагаю, договоренность на рабочем уровне будет достигнута ко встрече
Еврогруппы 7 апреля", - сказал один из чиновников. Что касается реформ в сфере трудового
законодательства, Греции не придется ослаблять действующие ограничения на массовые
увольнения, как это изначально требовал МВФ, сообщил другой чиновник. Кроме того, по
словам одного из чиновников, было согласовано сокращение доли рынка государственной
энергетической компании Public Power Corp. Греция, вероятно, начнет закреплять
согласованные реформы в законодательстве, как только сделка будет завершена, уже на
следующей неделе. Греческие власти надеются, что предполагаемая сделка создаст
возможность для проведения решающих переговоров по облегчению долгового бремени.
По словам министра финансов Греции Эвклидиса Цакалотоса, это поможет стране
вернуться на долговые рынки до истечения срока программы.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Представник ООН щодо Сирії Стефан де Містура повідомив, що під
час п’ятого раунду мирних переговорів між лідерами опозиції та
представниками уряду досягнуто сталого прогресу, але до мирної угоди
залишається ще далеко.
"Після дев’ятиденних переговорів у Женеві Стефан де Містура заявив, що сторони
висловилися за проведення нового раунду переговорів, однак нова дата не була визначена.
За словами представника ООН, переговори перебувають все ще на попередній стадії і
зосереджені на вирішенні чотирьох блоків питань: управління, розробка нової конституції
Сирії, вибори і боротьба з тероризмом", - йдеться у повідомленні. Стефан де Містура
висловив стурбованість з приводу статусу угоди про припинення вогню, укладеної за
посередництва Росії, Ірану і Туреччини. Він закликав країни, які спонсорують переговори в
Астані, Казахстан, "оживити угоду припинення вогню". За його словами, успішна робота в
Астані щодо припинення вогню підсилює женевський формат, і навпаки. Протягом останніх
двох тижнів бойові дії у Сирії активізувалися в районі столиці країни Дамаска і у провінції
Хама. Збройний конфлікт у Сирії почався у березні 2011 р. з протестів проти президента
Башара Асада. Відтоді щонайменше 300 тисяч людей загинули і мільйони були змушені
залишити власні домівки через бойові дії, що створило одну з найбільших міграційних криз
у в Європі з часів Другої світової війни. У конфлікті беруть участь бойовики угруповання
"Ісламська держава", які воюють фактично проти обох сторін – уряду і повстанців.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ТУРЕЧЧИНА

Экономика Турции в 2016 году
прибавила почти на 3%

31.03.2017

Рост экономики Турции по итогам 2016 года составил 2,9%, следует
из отчета статистического ведомства страны. Рост ВВП в промышленности
достиг 4,5%, в строительном секторе - 7,2%.
В сельском хозяйстве зарегистрировано падение ВВП на 4,1%, в сфере услуг - на
0,8%, сообщает ПРАЙМ. ВВП на душу населения в Турции в 2016 году увеличился до $10,807
тыс. В 2015 году этот показатель находился на уровне $9,261 тыс. Отметим, инфляция в
Турции в феврале 2017 г. превысила 10% впервые почти за 5 лет. Согласно официальным
данным, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 10,13% по
сравнению с тем же периодом годом ранее. Темпы подъема цен в феврале ускорились по
сравнению с январскими 9,22% и стали максимальными с марта 2012 года, сообщает
«Финмаркет». Повышение потребительских цен относительно предыдущего месяца в
феврале замедлилось до 0,81% с 2,46% в январе. Стоимость продуктов питания и
безалкогольных напитков в Турции в минувшем месяце выросла на 0,84% по сравнению с
январем, одежда и обувь подешевели на 3,35%, коммунальные услуги подорожали на 1,2%.
Ускорение инфляции в Турции усиливает давление на Центробанк, нацеленный на
удержание годовой инфляции в стране на уровне около 5%. Росту потребительских цен
способствовало существенное ослабление турецкой лиры, курс которой относительно
доллара США опускался до рекордного минимума ранее в этом году на фоне проблем с
безопасностью в стране, а также беспрецедентных политических реформ.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

ЄМЕН

o ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

В результате двухлетнего конфликта Йемен
оказался на грани голода

Під час протестів у Кашмірі загинули
троє цивільних

27.03.2017

Авианалеты, удары артиллерии и взрывы стали частью повседневной
жизни йеменцев. Об этом говорится в заявлении Координатора
чрезвычайной помощи ООН Стивена О`Брайена.
За два года в стране погибли тысячи мирных жителей, в том числе около 1,5 тысяч
детей. Многие из них ушли утром в школу и не вернулись. Десятки тысяч человек были
ранены. «В результате конфликта, отсутствия безопасности и циничных методов ведения
войны, применяемых враждующими сторонами, экономика Йемена пришла в упадок,
продовольственные ресурсы резко сократились, три миллиона человек вынуждены были
покинуть свои дома, а гуманитарные сотрудники, пытающиеся облегчить страдания людей
и спасти им жизнь, не могут выполнять свою работу», - говорится в заявлении О`Брайена.
Гуманитарный координатор подчеркнул, что в результате конфликта Йемен оказался на
грани голода. 19 млн человек – более двух третей населения – нуждаются в гуманитарной
помощи. Семи миллионам катастрофически не хватает продовольствия. В Детском фонде
ООН сообщают, что около 80 процентов семей в Йемене погрязли в долгах, половина
населения живет меньше, чем на 2 доллара в день. Родителям приходится прибегать к
крайним мерам для того, чтобы прокормить своих детей. Так, все больше девочек выдают
замуж до достижения совершеннолетия, а мальчиков отдают в ряды бойцов.
Читать полностью >>>
По материалам un.org

28.03.2017

Троє цивільних загинуло і ще 28 отримали поранення під час
антиіндійських акцій протесту в Кашмірі. Про це повідомляє агентство АР,
передає служба новин порталу ukrinform.ua
«Троє цивільних були вбиті, і ще 28 осіб отримали поранення в антиіндійських
акціях протесту, які спалахнули у вівторок після перестрілки між повстанцями та
урядовими військами, в результаті якої був убитий заколотник у спірному Кашмірі», йдеться у повідомленні. Серед трьох убитих цивільних - підліток. Також повідомляється, що
в сутичках постраждали восьмеро поліцейських і солдатів. Перестрілка між повстанцями та
урядовими силами, яка спричинила хвилю протестів, почалася після того, як поліція і
солдати оточили південне місто Чадура, відповідно до наводки, що принаймні один
бойовик ховався в одному з будинків.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

Китай создает 7 новых пилотных зон
свободной торговли

ІРАК

31.03.2017

Глава ООН: на гуманитарные операции ООН в
Ираке не хватает ресурсов
31.03.2017

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш посетил лагерь беженцев
Хассан Шам на севере Ирака. Глава ООН подчеркнул, что переселенцы из
Мосула уже пережили невероятные страдания и они не кончаются.
«Региональные власти, неправительственные организации, учреждения системы
ООН прилагают огромные усилия к тому, чтобы помочь этим людям, но у нас нет
необходимых ресурсов, - сказал глава ООН. - Мы не получаем поддержки со стороны
международного сообщества, которая нужна для того, чтобы обеспечить этим людям
нормальные условия существования». Гутерриш пожаловался на то, что программы ООН в
Ираке финансируются лишь на 8%. По оценкам, по всей стране в гуманитарной помощи
нуждаются 11 млн человек. Три миллиона их них – внутренне перемещенные лица. Только
из Мосула с начала военной операции 17 октября прошлого года бежало 350 тысяч человек.
Иракские войска при поддержке курдской армии пытаются освободить город от боевиков
ИГИЛ. Глава ООН напомнил, что борьба с терроризмом в Ираке – часть глобальной борьбы с
этим явлением, которое представляет угрозу всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
В иракской полиции пообещали освободить
Мосул от ИГ до конца весны
01.04.2017

До конца весны т.г. г. Мосул будет освобожден от боевиков
«Исламского государства». Об этом заявил один из командиров полиции
Ирака бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи.
«Освобождение Мосула займет еще недели. Этой весной вы услышите эти новости», отметил он. По его словам, на оставшихся у террористов территориях города сейчас
находятся 1-1,5 тыс. боевиков и от 25 до 30% территории западного Мосула. «Мы
продолжаем освобождать новые районы», - заверил аль-Хаваджи. Операция в западной
части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции,
возглавляемой США. По данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, за
период боевых действий в западном Мосуле в Ираке с 17 февраля по 22 марта убиты 307
мирных жителей. При этом число жертв еще может существенно вырасти, так как ООН
располагает информацией, что с 23 по 26 марта были убиты еще минимум 95 мирных
жителей. 17 марта множество людей были одновременно убиты - как предполагается, в
результате авианалета международной коалиции. Ранее боевики ИГ согнали в одно здание
около 140 человек, после чего заложили в него взрывчатку. Иракские отряды и
международная военная коалиция, возглавляемая американской армией, не в состоянии
защитить мирное население, отмечала ранее организация Amnesty International. В связи с
возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли
решение временно прекратить массированное наступление. 28 марта начальник Главного
оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что
около 800 боевиков ИГ беспрепятственно вышли из окруженного города. Наступление на
Мосул, который контролировали джихадисты, началось в октябре 2016 г. В январе удалось
взять восточную часть города, а в феврале началось наступление на западный Мосул.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
o ІНДОСТАН
АФГАНІСТАН

Афганское правительство отчиталось о
ликвидации 47 талибов
29.03.2017

В провинции Фарах на западе Афганистана прошла операция по
ликвидации позиций боевиков «Талибана». В результате были уничтожены
47 боевиков, 51 получил ранения.
«Ранним утром в 01:00 силы безопасности Афганистана в уезде Бала Блок
провинции Фарах провели операцию по ликвидации. К настоящему моменту были
уничтожены 47 боевиков, ранен 51», - приводит СМИ слова высокопоставленного военного
Раза Мохаммада Орьяхила. Ранее, 3 февраля, 8 полицейских погибли в результате
«внутренней» атаки в административном районе Пушт Род. По предварительным данным,
убийцы также были связаны с «Талибаном», отмечает СМИ.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
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Семь новых пилотных зон свободной торговли появятся в провинциях
Китая 1 апреля т.г. Об этом сообщает служба новостей агентства Синьхуа на
портале Russian.News.Cn
Они расположатся в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Шэньси и Сычуань,
а также в городе Чунцине. Генпланы этих зон обнародовал Госсовет КНР. Как отмечается в
опубликованных документах, решение о создании новых ЗСТ - стратегический шаг во
всестороннем углублении реформ и расширении открытости в ответ на новую обстановку.
Сообщается, что как пилотные зоны они должны предлагать тиражируемые решения в
области институциональных инноваций, построении новой экономической системы
открытого типа, формировании благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе в
административно-правовом плане. На данный момент на территории Китая действуют 4
пилотные ЗСТ. Первая из них была запущена в Шанхае в 2013 г., а вторую группу зон
создали в Тяньцзине, провинциях Гуандун и Фуцзянь в 2014 г. Отметим, в марте 2017 г.
индекс менеджеров по закупкам /PMI/ в производственном секторе КНР составил 51,8, что
на 0,2 процентного пункта выше в сравнении с предыдущим месяцем. В производственном
секторе Китая сохраняется стабильная ситуация с тенденцией к улучшению. Согласно
обнародованным данным, у крупных предприятий производственного сектора PMI за март
составил 53,3, оставшись на уровне предыдущего месяца, у средних предприятий понизился на 0,1 процентного пункта до 50,4, тогда как малый бизнес продемонстрировал
прирост на 2,2 процентного пункта до 48,6. Что касается субиндексов PMI в
обрабатывающей промышленности, то субиндекс производства и субиндекс новых заказов
оказались выше 50. Данные также показывают, что в марте этого года индекс деловой
активности в секторе необрабатывающей промышленности Китая составил 55,1, что на 0,9
процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Это является рекордным
уровнем за последние три года и свидетельствует об ускорении темпов расширения
необрабатывающей промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам russian.news.cn
АФРИКА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Африка теперь имеет свое собственное
доменное имя: .africa
25.03.2017

Через 32 года после создания первого доменного имени в
Интернете – .com, Африканский союз (АС) 10 марта 2017 г. объявил о
запуске домена .africa. Цель – дать цифровую идентичность континенту.

Домен позволит африканцам, особенно предпринимателям, быть более заметными в
Интернете. Имя домена будет доступно с июля, но африканцы, желающие использовать его
уже могут делать запрос, – пояснила председатель Комиссии АС южноафриканка Нкосазана
Дламини-Зума, на пресс-конференции в Аддис-Абебе (Эфиопия), в штаб-квартире АС. По
данным Всемирного банка, процент населения имеющего доступ к Интернету в мире в
среднем составляет 44%, а в Африке на юг от Сахары – около 22%. Это один из самых
низких показателей в мире. АС в рамках программы развития хочет увеличить этот
показатель на 10% в следующем году. Более половины из 2 миллионов африканских вебсайтов созданы в Южной Африке (экономика номер один на континенте), - утверждает
Лаки Масисела, директор компании ZA Central Registry, которая будет управлять доменом
.africa. Домен .africa потревожит рынок подобных услуг и позволит снизить стоимость
доменных имен, - заверила Лаки Масисела. Доменное имя .africa будет стоить всего $ 18 (€
17), в то время как регистрация одного сайта на национальном домене в некоторых
африканских странах может стоить до $ 250. АС стремится уменьшить зависимость от
международных доноров, которые вносят около 70% его бюджета. В данном случае, АС
надеется, что доход от запуска домена .africa позволит финансировать Комиссию АС.
Читать полностью >>>
По материалам Market West Africa

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

Группа компаний
Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.

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

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

ПАРАГВАЙ

ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АМЕРИКА

ЗМІ: на протестах у Парагваї вбили лідера
однієї з партій

БРАЗИЛІЯ

Власти Бразилии повысят налоги, чтобы вписаться
в бюджетный «потолок»
30.03.2017

Правительство Бразилии начнет взимать с юридических лиц ряд
налоговых сборов для того, чтобы вписаться в «потолок» бюджетного
дефицита. Об этом заявил министр финансов страны Энрике Мейреллес.
«С помощью этой меры мы рассчитываем получить $1,6 млрд дополнительного
дохода», - указал глава Минфина, чьи слова приводит ТАСС. Мейреллес уточнил, что данное
нововведение не коснется компаний, которые работают в сфере транспорта, строительства,
инфраструктуры и коммуникаций. Помимо этого министр указал, что государство
уменьшило расходы в текущем году на $13,3 млрд, отмечает «Газета.Ru». На прошлой
неделе правительство Бразилии прогнозирует рост ВВП страны в 2017 году на 0,5% против
ранее ожидавшегося 1%. Несмотря на ухудшение ожиданий, власти по-прежнему
рассчитывают на выход из состояния рецессии в этом году после того, как в прошлом году
бразильская экономика упала на 3,6%, а в 2015 году - на 3,8%. В 2014 году рост ВВП
составлял 0,5%. По оценкам министерства, в I квартале текущего года ВВП увеличится на
0,49%, во II квартале - на 0,68%, в III квартале - на 0,73%, в IV квартале - на 0,79%. Оценка
темпов экономического подъема на 2018 год сохранена на уровне 2,5%.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
ВЕНЕСУЕЛА

Венесуэла анонсировала новые радикальные меры
для спасения боливара

28.03.2017

В Венесуэле со следующей недели будет введена новая систем
обмена валюты, которая позволит сделать венесуэльский боливар
конвертируемым. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В настоящее время в Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара:
официальный фиксированный курс DIPRO - 10 боливаров за $1, курс в дополнительной
системе обмена DICOM - 706 боливаров, на "черном рынке" - выше 3 тыс. боливаров.
"Аукционы по продаже валюты будут проводиться на еженедельной основе, два раза в
неделю, и я прошу помощи частного бизнеса, чтобы он привел сюда свой капитал и
инвестировал его, это сделает боливар конвертируемым", - сообщил Мадуро. По его словам,
к новой системе будут иметь все предприятия и граждане страны. Как сообщал "Апостроф.
Экономика", по итогам 2016 года уровень инфляции в Венесуэле оценивают в 500%. При
этом на 2017 год ожидается ускорение роста цен. Власти Венесуэлы уже анонсировали
изъятие из оборота банкнот номиналом 100 боливаров, которые стали ненужными в
условиях гиперинфляции в стране. Вместо них появятся более крупные купюры.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
ЕКВАДОР

Как власти эквадора пытаются прикрыть
коррупционеров

02.04.2017

Під час протестів у столиці Парагваю одна людина загинула від кулі
правоохоронця. Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на місцеві ЗМІ,
передає служба новин порталу ukrinform.ua
"Одна людина загинула під час протестів у столиці Парагваю. Правоохоронець
поцілив юнакові у спину", - йдеться у повідомленні. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий
був лідером однієї з політичних партій. Після смерті протестувальника президент
відправив у відставку міністра внутрішніх справ і начальника національної поліції.
Нагадаємо, протести у Парагваї розгорілися після того, як Сенат таємно проголосував за
поправку до Конституції, завдяки якій чинний президент зможе піти на другий термін. У
столиці розгромили магазини та урядові будівлі. Палала і будівля Парламенту.
Правоохоронці стріляли у протестувальників гумовими кулями, застосовували
сльозогінний газ і водомети. 30 активістів поранені. Дві сотні – затримали.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
САЛЬВАДОР

Сальвадор первым в мире ввел полный запрет
на добычу рудных ископаемых
30.03.2017

Сальвадор первым в мире полностью запретил добычу рудных
полезных ископаемых, чтобы не допустить загрязнения и истощения
запасов питьевой воды. Об этом пишет rosbalt.ru
Как напоминает The Financial Times, западные компании долгое время рвались к
месторождениям золота на севере Сальвадора, подразделение канадско-австралийской
Oceana Gold даже подавало иск в Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (ICSID) - арбитражное учреждение группы Всемирного банка. Тем
не менее, Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон, превративший
мораторий на разработку в полноценный запрет, большинством в 69 голосов из 84. В
поддержку этой инициативы выступали должностные лица и ученые, профессиональные
лоббисты и католическая церковь. При этом закон не затрагивает добычу угля, соли,
работу каменоломен, сообщает «Финмаркет». В Сальвадоре, который является самым
маленьким государством Центральной Америки, уровень загрязнения окружающей среды один из самых высоких в регионе (второй после Гаити), а доступность питьевой воды самой низкой, свидетельствуют данные ООН. «Горное дело - та отрасль, первой и основной
жертвой которой является вода. В случае Сальвадора это вопрос жизни и смерти», утверждает
эксперт
по
горнорудной
отрасли
Андрес
Маккинли
из
Центральноамериканского университета в Сан-Сальвадоре. Вместе с тем, Сальвадор
отчаянно нуждается в новых источниках доходов, указывают экономисты. Как ожидается,
отношение госдолга к ВВП к концу текущего года превысит 60%. Власти страны ведут
переговоры с Международным валютным фондом о кредитной линии. Отраслевые
эксперты не считают, что опыт Сальвадора в ближайшем времени будет повторен в других
странах в полном объеме, добавляет The New York Times. Однако такой запрет может стать
примером для малых народов и регионов с проблемной экологией.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru

29.03.2017

Второй тур президентских выборов пройдет в Эквадоре 2 апреля.
Первый, совмещенный с выборами в парламент, прошел 19 февраля и
чуть было не завершился победой правящей левой партии PAIS.
Название означает "Мир", но составлено оно из первых букв Patria Altiva y Soberana Гордая и Суверенная Родина. В сочетании с размерами Эквадора и его ролью в мире это
невольно порождает аллюзию с известным тостом про маленькую, но гордую птичку.
Впрочем, похоже, что эквадорцев очередная победа гордо-суверенных патриотов все же
миновала. Судьба смилостивилась над ними, хотя голоса считали отвратительно долго.
PAIS получила только 70 мандатов в парламенте из 137, вместо 91 на прошлых выборах.
Оппоненты PAIS в сумме набрали 64 мандата, причем львиная доля их приходится на
движение CREO (32, этот акроним сам по себе означает "Верю", но являет собой сокращение
от "Создаем возможности") и Социал-христианскую партию (15). Из шести мандатов,
выделяемых эквадорцам, голосующим за рубежом, PAIS получила четыре, оставшиеся
взяла CREO. Таким образом, в парламенте нарисовалось примерное равновесие сил при
незначительном перевесе одной из сторон. С выборами президента все обстоит еще
интереснее. Нынешний президент Рафаэль Корреа, просидевший в своем кресле три с
половиной срока вместо максимально допустимых двух, - нехитрый трюк с принятием в
2008 г. новой, социалистической Конституции позволил ему обнулить счетчик - поначалу
нацелился обустроиться в президентском дворце в четвертый раз. Он даже инициировал по
этому поводу референдум, где граждане, задыхаясь в соплях и слезах от любви и восторга,
умоляли парламент, контролируемый PAIS, сделать Корреа "президентом навсегда". Но
потом народный любимец как-то стушевался, заявил, что устал, что уходит, и вообще
намерен оставить политику и отбыть на ПМЖ в Европу. На решение Корреа повлияли,
вероятно, несколько факторов. Во-первых, несмотря на активную симуляцию народной
любви, на широко практикуемые тюремные сроки за "неправильные" посты в соцсетях и
убийства оппозиционных журналистов, на давление на бизнес, за счет которого кормят
голосующий за PAIS эквадорский охлос, обстановка вокруг президента явно накалилась. В
2010 г. он даже пережил попытку переворота и некоторое время удерживался в
заложниках, пока лояльные левым военные его не освободили. Во-вторых, в Эквадоре
набирают обороты нешуточные коррупционные скандалы: один - вокруг государственной
нефтяной компании Petroecuador, другой - в связи с работой в стране бразильской
строительной компании Odebrecht. Последним из двух плотно занимается министерство
юстиции США, так что у Корреа, даже отбывшего в Европу, есть прекрасные шансы
разделить судьбу Дмитрия Фирташа. Впрочем, пока Корреа не фигурирует явно в
коррупционных разоблачениях. Ему удается выбрасывать на расправу фигуры из своего
окружения, оставаясь в тени. Но толщина этой прокладки далеко не безгранична. И следом
за вице-президентом Джорджем Гласом, которого Корреа сдал, спасая свою шкуру, может
настать черед и его самого. Ясно, что при таких перспективах ему лучше как можно скорее
отбыть на ПМЖ в Старый Свет, откуда при хороших адвокатах эквадорцы могут добиваться
его выдачи десятилетиями. В-третьих, Корреа остался без региональной "крыши" и без
союзников. Аргентина и Бразилия сменили президентов и правительства на
правоцентристские; в Венесуэле власть качается все сильнее; в Боливии Эво Моралес
проиграл референдум и не сможет пойти на очередной антиконституционный
президентский срок, в Гватемале после коррупционного скандала, в который попал лидер
тамошних левых Отто Перес Молина (как, однако, податливы социалисты таким
соблазнам!), к власти пришел молодой и харизматичный Джимми Моралес (не путать с Эво
Моралесом), сторонник "народного капитализма" и противник левого популизма. ...
Читать полностью >>>
© Сергей ИЛЬЧЕНКО
По материалам dsnews.ua
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 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Пентагон: Россия хочет влиять
на события в Ливии
24.03.2017

Россия точно хочет повлиять на события, происходящие в Ливии,
она поддерживает связь с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
С таким утверждением выступил глава АФРИКОМ генерал Томас
Валдхаузер.
"Это известный факт. Россияне хотят влиять на происходящее в Ливии. Мы знаем,
что Хафтар ездил к ним, он был на борту их авианосца", - заявил глава Африканского
командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Томас Валдхаузер на брифинге в
Пентагоне. По его словам, связь Москвы с командующим Ливийской национальной армии
"не вызывает сомнений". Однако, продолжил Валдхаузер, Москва поддерживает контакт и с
главой Правительства национального согласия в Триполи Фаизом Сараджем. "Мы знаем,
что Сарадж посещал Россию недавно", - заметил глава АФРИКОМ. При этом он не смог
конкретизировать свои высказывания и ответить на уточняющий вопрос о том, как именно
Москва пытается влиять на Ливию. "Это сложный вопрос, но они находятся на земле,
пытаются оказывать влияние. Мы видим бизнес-активность", - сказал Валдхаузер.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
США в ООН: Россия совершала преступления
в Сирии

30.03.2017

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что
Россия и Иран причастны к истреблению режимом Асада населения и
гражданской инфраструктуры в Алеппо, прямо назвав это военными
преступлениями.
"Вместе с Россией и Ираном, режим Асада разрушил каждую больницу в Восточном
Алеппо. Четверть миллиона людей оставили страдать. Это военные преступления", −
отметила Никки Хейли во время выступления в Совете Безопасности ООН по защите прав
людей 29 марта. Постпред США также добавила, что на этом преступления Асада не
ограничиваются и проправительственные силы в Сирии уничтожают целые жилые
кварталы, а сирийская разведка применяет пытки, в том числе, "умышленные и системные
пытки детей", чтобы получить информацию. Хейли подчеркнула, что эти события привели
к крупнейшему кризису беженцев со времен Второй мировой войны. Как сообщал
Корреспондент.net, ранее Хейли заявила что США никогда не должны доверять России. По
ее словам, "российскую угрозу не следует воспринимать легкомысленно". "Принимайте это
всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", −
отметила Хейли, прокомментировав обвинения в кибератаках на сайты Yahoo, выдвинутых
Минюстом США в адрес троих россиян.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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США сохранят санкции против России
до возврата Крыма Украине

Рост потребительских расходов в США замедлился
в феврале, инфляция ускорилась
31.03.2017

Соединенные Штаты Америки сохранят санкции против России до
возврата аннексированного Крыма Украине. Об этом заявил госсекретарь
США Рекс Тиллерсон в ходе саммита НАТО в Брюсселе, передает CNN.
"Поддержка Америки и НАТО в отношении Украины остается неизменной. Как мы
уже неоднократно повторяли, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины,
страны НАТО тверды в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Мы не принимаем попытки России изменить границы территорий Украины. Мы будем
продолжать держать Россию подотчетной минским обязательствам. Санкции США
останутся в силе, пока Москва не отменит действия, которые привели к санкциям", - заявил
Тиллерсон. Отметим, в январе Тиллерсон называл претензии России по Крыму
нелегитимными. Кроме того, посол США в ООН Никки Хейли также в прошлом месяце
заявила, что санкции США против России останутся в силе, пока она не уйдет из Крыма.
Напомним, ранее Тиллерсон заявил о российской агрессии на Донбассе. "Мы хотим
обсудить положение НАТО в Европе, особенно в Восточной Европе, как ответ на агрессию
России в Украине и других регионах", - сказал Тиллерсон, прибыв в Брюссель для участия в
первых переговорах с НАТО. Отметим, что Тиллерсон прибыл в Брюссель в пятницу, 31
марта, чтобы настаивать на требовании президента США Дональда Трампа к союзникам по
НАТО увеличить оборонные расходы. Госсекретарь также обсудит с союзниками по НАТО,
каким образом альянс может повлиять на выполнение Россией своих обязательств по
минским соглашениям, чтобы положить конец войне на востоке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Пентагон обеспокоен активностью
России в Афганистане
31.03.2017

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США обеспокоены
присутствием России в Афганистане и взаимодейстием Москвы с талибами.
Об этом сообщает служба новостей портала bin.ua
"Мы наблюдали российскую активность в отношении "Талибана", - заявил Мэттис во
время пресс-конференции в Лондоне. Мэттис подчеркнул, что речь не идет "об оружии и
других подобных вещах", однако активность России в Афганистане все же вызывает
беспокойство - особенно в свете активности Москвы в других регионах. Как отметил глава
Пентагона, он еще не решил, будет ли рекомендовать увеличить численность
американских военных в Афганистане в связи с этим. Как отмечает Би-Би-си, информация о
том, что Россия начала процесс сближения с талибами, периодически появляется в СМИ с
тех пор, как два с половиной года назад в регионе появилась экстремистская группировка
"Исламское государство" (запрещена в России, Британии и ряде других стран). Сообщалось,
что Россия усиливает свою моторизованную дивизию численностью 6 тысяч человек,
дислоцированную вдоль северной границы Афганистана с Таджикистаном. Объяснялось
это стремлением препятствовать проникновению как наркотиков, так и мятежных
настроений в Центральную Азию. В СМИ высказывались предположения о том, что Москва
могла начать поставки оружия "Талибану".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА& ЕКОНОМІКА

Минторг улучшил оценку роста ВВП
США в IV квартале
30.03.2017

ВВП США в IV кв. 2016 г. вырос на 2,1% в годовом сопоставлении,
свидетельствуют окончательные данные Министерства торговли страны.
Ранее говорилось о росте ВВП на 1,9% в октябре-декабре.
Между тем, опрошенные Bloomberg аналитики ожидали пересмотра показателя до
2%. Рост экономики по итогам 2016 года составил 1,6%. Средний исторический уровень
составляет 3,3%. Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в
прошедшем квартале увеличились на 3,5% в пересчете на годовые темпы, прибавив 2,4
процентного пункта к росту экономики. Прибыль американских компаний в октябредекабре выросла на 9,3% в годовом выражении, максимальными темпами с 2012 года, и на
0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
Эксперты ООН: власти США не должны ограничивать
свободу мирных собраний
30.03.2017

В ООН обеспокоены попытками законодателей США ограничить свободу
собраний и свободу слова. Они призвали их прекратить разрабатывать
законопроекты, направленные против гражданских протестов.
С момента президентских выборов в США в ноябре 2016 года в 19 штатах были
представлены «недемократичные» документы, в той или иной степени ограничивающие
право на мирные собрания. Причем происходит это на фоне самых масштабных протестов в
истории страны. «Эти законопроекты, если они будут приняты, серьезно ущемят право на
свободу самовыражения и право на мирные собрания, что никак не соответствует
обязательствам США в рамках международного права в области прав человека и
принципам Первой поправки [к Конституции США], - говорится в заявлении экспертов. –
Эта тенденция также ставит под угрозу одну из конституционных основ США: свободу
слова». Ранее эксперты ООН направили письмо властям США, в котором выразили
обеспокоенность в связи с представленными законопроектами. По мнению
правозащитников, предложенные документы свидетельствует о репрессиях в отношении
определенных форм политического диссидентства и криминализируют акции протеста. …
Читать полностью >>>
По материалам un.org
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31.03.2017

Расходы населения США незначительно выросли в феврале на фоне
задержек с возвратом подоходного налога, однако максимальное почти за
пять лет ускорение годовой инфляции поддержало ожидания относительно
дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.
Министерство торговли сообщило, что расходы населения, на которые приходится
более 2/3 экономической активности США, выросли на 0,1%, в то время как экономисты
прогнозировали увеличение на 0,2%. Подъем оказался самым незначительным с августа. В
январе показатель вырос на 0,2%. Американские власти в этом году задержали выплату
возврата подоходного налога в рамках усилий по борьбе с мошенничеством. Давление на
расходы в феврале оказало сокращение на 0,1% объема дорогостоящих покупок, например,
автомобилей. Непривычно теплая погода привела к снижению сумм счетов за отопление,
но ограничила расходы. Слабые потребительские расходы позволяют предположить, что
рост экономики продолжил замедляться в первом квартале. В IV квартале рост ВВП
составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с резким ускорением до 3,5% в июлесентябре. Несмотря на признаки умеренного роста, Федрезерв, как ожидается, повысит
ставки еще как минимум дважды до конца года. В марте центробанк США повысил ставки
на 25 базисных пунктов. Замедление роста расходов, скорее всего, окажется временным,
поскольку доверие потребителей на уровне 16-летнего максимума и укрепление рынка
труда толкают вверх рост зарплат. Даже учитывая замедление роста экономики в начале
года, инфляция ускоряется. Ценовой индекс, отражающий личное потребление в США,
вырос на 0,1% в феврале после подъема на 0,4% в январе. За год, завершившийся в феврале,
показатель вырос на 2,1% - максимально с апреля 2012 г. Базовый ценовой индекс,
отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания
(core PCE), вырос на 0,2 процента в феврале после подъема на 0,3 процента в январе. За год,
завершившийся в феврале, индекс, за которым пристально следит ФРС, вырос на 1,8
процента, немного не дотягивая до 2-процентного целевого уровня регулятора.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Трамп підписав два укази щодо посилення позицій США
в зовнішній торгівлі
01.04.2017

Президент США затвердив два укази, які зобов'язують міністерство
торгівлі переглянути двосторонні угоди, що мають торговий дефіцит, а
також посилюють політику антидемпінгових зборів у США.
Він заявив, що це має зберегти робочі місця та повернути виробництво в США,
передає власний кореспондент Укрінформу. "Тисячі фабрик були вкрадені у нашої країни,
але ці безмовні американці тепер мають право голосу в Білому домі. Під час моєї
адміністрації крадіжка американського процвітання завершиться", - зазначив Трамп під час
прямого включення з Овального кабінету. Відповідно до першого указу, за 90 днів
міністерство торгівлі має підготувати доповідь для Білого дому щодо причин дефіциту в
торговому балансі з кожною такою країною, а також, як висловився президент, щодо "всіх
порушень торговельних правил". Після цього, за його словами, будуть вжиті необхідні
законні дії для того, щоб "покінчити зі зловживаннями". Другий указ спрямований на
розв'язання "давніх проблем" зі збором антидемпінгових та компенсаційних зборів, які
застосовуються проти іноземних кампаній, що продають свою продукцію дешевше, ніж у
власній країні, чим спричиняють збитки для виробника в країні-імпортері. Обидва
розпорядження президента США спрямовані на захист конкурентоспроможності власної
продукції та скорочення розриву між дешевим імпортом і американськими промисловими
товарами. У цьому зв'язку, під час промови Трамп підкреслив, зробив ці кроки на
виконання власних обіцянок під час його виборчої кампанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У Білому домі Трампа переважають
мільйонери
01.04.2017

За даними Bloomberg, загальний статок членів адміністрації Трампа
оцінюється приблизно в 12 мільярдів доларів, що робить її найбагатшою в
історії США. Про це пише radiosvoboda.org
В оприлюдненій доповіді міститься інформація про активи, боргові зобов'язання і
доходи найбагатших, як виявилося, в історії США, співробітників Білого дому. У документі
зазначено персональні фінансові дані на момент початку роботи в Білому домі в січні, ще до
того, як вони почали продавати активи, які можуть представляти конфлікт інтересів на
займаних ними посадах. У доповідь увійшли дані про фінанси дочки президента, Іванки, і її
чоловіка Джареда Кушнера, чия сім'я займається бізнесом нерухомого майна в Нью-Йорку.
Не дивно, що чоловік і жінка володіють величезною бізнес-імперією в сфері нерухомості
вартістю, за інформацією видання The New York Times, 741 мільйон доларів. Іванка Трамп
також продовжує отримувати дохід від готелю Trump International Hotel у Вашингтоні, що
знаходиться за декілька кварталів від Білого дому. Згідно з опублікованими документами
про персональні фінансові дані, з січня Кушнер відійшов від участі в щонайменше 260
структурах, корпораціях, бізнес-групах і неприбуткових організаціях. Заради можливості
працювати в Білому домі його дружині довелося відмовитися від управління своїм фешнбізнесом – компанією Ivanka Trump. Оприлюднення персональних фінансових даних є
обов’язковим згідно із законом США. У доповідь, однак, не включена інформація про угоди
між Управлінням з етики при уряді США і співробітниками адміністрації про те, що їм
необхідно зробити, щоб уникнути потенційних конфліктів інтересів. Бізнесмен-мільярдер
Ґарі Кон – один із головних радників Трампа з питань економіки і, одночасно, один з
найбагатших співробітників Трампа. До початку роботи в Білому домі Кон займав
високоприбуткову посаду в інвестиційному банку Goldman Sachs, де заробив не менше 40
мільйонів доларів у вигляді різних компенсацій, включаючи акції. Прес-секретар Білого
дому Шон Спайсер заявив, що співробітники Білого дому дуже успішні люди, яким довелося
багато від чого відмовитися для того, щоб перейти на державну службу. Начальник штабу
Білого дому Райнс Прібас, який керував Республіканською партією під час переможної
президентської кампанії, отримав за час роботи головою Національного комітету партії 500
тисяч доларів у вигляді зарплати і бонусів. Капітал головного стратега Трампа Стіва
Беннона до початку роботи в Білому домі за різними оцінками становив від 3,3 до 12,6
мільйона доларів. Інформація про активи президента Дональда Трампа не була
оприлюднена в доповіді. На відміну від своїх попередників, Трамп наполегливо
відмовляється публікувати будь-яку інформацію про свої доходи. За даними видання
Bloomberg, доходи чиновників оцінюються приблизно в 12 мільярдів доларів. Таким чином,
адміністрація Трампа є найбагатшою в історії США.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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