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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Успіхи та провали уряду Гройсмана
за рік
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КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
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Одним із своїх основних досягнень в уряді називають зростання ВВП
у 2016 році на 2,2% як свідчення економічного розвитку країни. Про це
пише Ольга Комарова на порталі radiosvoboda.org

Частина експертів опитаних Радіо Свобода кажуть, що передумови для
такого економічного зростання були закладені попереднім урядом. Інші запевняють,
що певне покращення ситуації обумовлене природними економічними коливаннями,
вони зауважують, що кризу та підйом прогнозували заздалегідь. Утім, більшість
експертів сходяться на тому, що уряду Гройсмана слід віддати належне за
стабільність економіки країни протягом року.
Досягнення
1. Підвищення рівня мінімальної заробітної плати до 3200 грн, тобто вдвічі з
першого січня 2017р. Підвищення зарплати через подвоєння «мінімалки» отримали 3,5 млн
працівників, за даними звіту Кабінету міністрів. Підвищили зарплату лікарям і вчителям. За
даними моніторингу Мінсоцполітики, середня заробітна плата станом на 1 січня 2017 року
становить: працівників освіти – 5 126 грн (збільшення на 56,8%, або 1 857 грн, порівняно з
1 січня 2016); працівників охорони здоров’я – 4 479 грн (ріст на 56,9%, або 1 626 грн,
порівняно з 1 січня 2016). «Як не дивно, це виявилося позитивним кроком. В першу чергу
для бюджету і для низькооплачуваних співробітників. Для бізнесу це не найкраща новина з
одного боку, з іншого боку – бізнес і без цього вже був вимушений піднімати зарплати, тому
великого негативу не відчув» – зазначає Ерік Найман, керуючий партнер «Capital times».
2. Перехід до публічних закупівель через ProZorro. З 1 серпня 2016 р. запроваджено
електронну систему ProZorro у всіх державних закупівлях. «Від моменту запровадження
електронної системи закупівель та станом на 1 січня 2017 року економія бюджетних коштів
складала близько 8,3 млрд грн, що становить 10,2% загальної суми закупівель», – йдеться у
звіті Кабміну за 2016 р. Станом на лютий 2017 р., за даними Мінекономрозвитку, економія
склала 17,72 млрд грн бюджетних коштів. Цей факт допоміг команді ProZorro вдруге
отримати нагороду на щорічній гала-церемонії «C4F Davos Awards 2017» у Женеві для
фахівців у сфері комунікацій.
3. Впровадження реформи з децентралізації, внаслідок якої за 2016 рік на 41,6%
зросли власні доходи місцевих бюджетів. Протягом 2016 р. було утворено 207 об’єднаних
територіальних громад на добровільних засадах. Таким чином загальна кількість громад, з
моменту ухвалення закону, дорівнює 366. Це 17% від загальної кількості місцевих рад
базового рівня. Для розбудови інфраструктури об’єднаних територіальних громад 2016 р. з
державного бюджету місцевим бюджетам було надано відповідну субвенцію у розмірі 1
мільярд гривень, за рахунок якої громади реалізували 1 383 інфраструктурні проекти.
4. Енергетика. В квітні 2016 року уряд ухвалив рішення щодо єдиної ціни на газ для
населення та промисловості. Встановити вартість вирішили єдину для всіх і відразу
відповідно до ринкової вартості. Володимир Гройсман зазначив, що це буде останнє
підвищення в межах угоди із Міжнародним валютним фондом. Уряд затвердив ціну для всіх
на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів газу. «Переконаний у тому, що ми у цьому
питанні поставимо крапку, і це буде остання зміна ціни на газ у житті нашої держави. Вірю в
те, що ми приймаємо державницьке рішення, здатні забезпечити підтримку тих, хто її
потребує. Переконаний, що ми поставимо крапку в корупційних схемах ринку газу, і ми
будемо все робити далі для того, щоб ситуація в країні змінилась в кращий бік», – заявив
тоді прем’єр. Як прозвітував Кабмін за 2016 р., у результаті «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» вперше за останні шість років не отримувала бюджетного
фінансування та вперше за п’ять останніх років отримала чистий прибуток у сумі більше
ніж 21 млрд грн. Експерти називають це позитивним кроком, як і започатковану реформу з
реструктуризації публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України». Ще одним позитивом називають те, що більше ніж рік Україна не
закуповує газ в Росії.
Крім того, серед перемог уряду цього року експерти додають ще впровадження
системи електронного декларування, започаткування реформ в системі охорони здоров’я
(закупівля ліків через міжнародні організації, запуск програми «Доступні ліки», зміни в
податковому законодавстві (щодо електронного реєстру відшкодування ПДВ, ліквідації
податкової міліції), відкриття нових напрямків міжнародного авіасполучення.
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Приватизація об’єктів держ власності. В 2016 році бюджет країни отримав від
приватизації лише 188,9 млн. грн. замість запланованих 17,1 млрд. грн. Приватизація
Одеського припортового заводу у 2016 р. зривалась кілька разів на тлі гучних скандалів та
маніпуляцій. Заступник голови Фонду державного майна Андрій Гайдуцький пояснює
неспроможність реалізувати план, зокрема, перепонами з боку уряду. «З 396 державних
підприємств 105 знаходяться у переліках, приватизація яких заборонена окремими
законами. З 291 державного підприємства 142 знаходяться в управлінні інших відомств,
переважно міністерств. Зволікання з передаванням постійно відкладає їх підготовку до
приватизації. Замість того, щоб активно передавати фонду державні підприємства для їх
підготовки до продажу, відомства просять уряд вилучити їх з приватизаційного переліку. У
2016 році більше від половини з майже 60 підприємств були вилучені з переліку саме з цієї
причини, тому фонд не має права готувати їх до приватизації», - зазначає доктор
економічних наук, заступник голови Фонду держмайна Андрій Гайдуцький.
2. Понад 90% колишніх міліціонерів зберегли свої посади після проведення
переатестації. Звільнено було лише трохи більше ніж 5 тисяч осіб. Й при цьому багатьом
вдалося поновитися на посаді через суд. «Вихлоп» від цієї діяльності був мінімальним і це
все показало, що це був неефективний інструмент. Як тільки побачили, коли в кількох
районах почалась переатестація, яка велика кількість людей не атестовується, включилися
механізми, щоб провести своїх людей та їх атестувати. Стара система в апараті міністерства
не допустила радикальних змін. В атестаційних комісіях була переважно громадськість, яка
витратила величезну кількість часу на це, а результат не виправдав очікувань. Це звичайно
не результат для такої кількості часу і ресурсів», – експерт із «Центру політико-правових
реформ», головний експерт групи реформ правоохоронних органів «Реанімаційного пакету
реформ» - Олександр Банчук.
3. За рік зросли тарифи на всі комунальні послуги: холодна вода майже на 35%,
електроенергія – в межах 60-70%, газ – практично вдвічі, а найвідчутніше та найболючіше
для нас підвищення тарифів на гарячу воду та опалення – більше ніж вдвічі. «Підвищення
цін, що відбулося внаслідок приведення ціна на газ у відповідність до рівня закупівельних
цін по імпорту – це об`єктивна річ, яку треба було зробити. Але, на жаль, ціни на комунальні
послуги виросли не лише тому, що зросли ціни на газ, але й тому, що абсолютно нічого не
було реформовано в секторі теплокомуненерго. Ця природна монополія залишилась на тих
самих умовах, на яких була: така сама непрозора, в тариф закладено багато втрат, яких
могло б не бути, розкрадання», – пояснює старший економіст, член наглядової ради центру
соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський. Експерт
зазначає, що якби із підвищенням ціни на газ була підвищена ефективність роботи
підприємств теплокомуненерго, створена штучна конкуренція між ними, то населення
могло би отримати набагато менші тарифи на опалення та гарячу воду. «На жаль, уряд
всерйоз це питання не розглядав, тому ми маємо такі тарифи для населення. І виходить, що
за рахунок бюджету компенсується з одного боку неефективність, з іншого боку –
розкрадання, що фактично виливається у схему розкрадання державного бюджету», –
наголошує економіст. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату
житлово-комунальних послуг у 2016 році становила 5 мільярдів 704,7 мільйона гривень, за
даними Держстату. І лише за січень-лютий 2017-го ця сума вже склала 1 мільярд 636,1
мільйона гривень, як підрахував Держстат.
4. Не вдалося покращити бізнес-клімат. Податкове навантаження на бізнес
посилилось – через підвищення «мінімалки», впровадження Єдиного соціального внеску
(ЄСВ) для непрацюючих підприємств: сума ЄСВ вдвічі збільшилася (з 352 до 704 гривень)
для підприємців платників податку 1-ї групи; з 2017 року фізичні особи підприємці мають
щомісяця сплачувати ЄСВ у розмірі 704 грн, навіть якщо не отримували доходу; підприємці,
які використовують найману працю, сплачуватимуть більше зарплатних податків за
кожного співробітника; зросла сплата Єдиного податку, який прив’язаний до «мінімалки».
Як наслідок спостерігалось масове закриття підприємств. Станом на лютий (лише за 2
місяці) їх закрилось понад 300 тисяч. Попри те, що уряд намагається полегшити ведення
бізнесу шляхом дерегуляції, підприємці цього не відчувають в значній мірі, зазначає
директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий. «Корупція, умови ведення
бізнесу, відсутність сигналів, які б свідчили міжнародним інвесторам, що в Україні
змінилась ситуація, що це вже не «совкова» країна, де вести бізнес неможливо. Ми як були
при Януковичі країною з такими підходами в бізнесі, до певної міри нею і залишились.
Навіть заборона проведення певних перевірок не стерла ту демонізацію державної машини,
яка відлякує як іноземних інвесторів, так і наших. А до того додається відсутність
захищеності бізнесу: рейдерські схеми, відсутність справедливого судочинства. Але загалом
треба віддати належне, не відбулося того краху, яким лякали як пропагандисти російські,
так і п’ята колона всередині країни», – каже директор Інституту аналізу і прогнозування.
До провалів уряду експерти ще додають затягування із земельною реформою та
стартом ринку сільськогосподарської землі, гальмування пенсійної реформи. У сфері
децентралізації є спроби утворення територіальних громад під сферу впливу місцевих
«олігархів», а також виділення бюджетних коштів на розвиток громад під окремих
народних депутатів-мажоритарників, зазначає Юрій Ганущак.
Читати повністю >>>

© Ольга Комарова

За матеріалами radiosvoboda.org
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 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Парламент іде у правильному напрямку, - А.Парубій
в інтерв’ю телеканалу РАДА

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

14.04.2017

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підбиваючи
підсумки своєї роботи на посаді спікера протягом року з моменту
обрання дав ексклюзивне інтерв’ю телеканалу «Рада».

А.ПАРУБІЙ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

11.04.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
12.04.2107



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
13.04.2017




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше
14.04.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 РОБОТА В КОМІТЕТАХ

11.04.2017






Комітетом з питань інформатизації та зв'язку спільно з Асоціацією "Ліга IT" проведено
конференцію на тему: "Розвиток ІТ-бізнесу в Україні (побудова різноманітних
інформаційних систем у сфері культури)". докладніше
У Комітеті у закордонних справах відбулося засідання робочої групи з підготовки нового
проекту Закону «Про дипломатичну службу». докладніше
Комітет рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про стратегічну
екологічну оцінку. докладніше
У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування відбулося засідання «круглого столу» на тему «Партисипативна
демократія в системі місцевого самоврядування». докладніше
12.04.2107










Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу законопроект щодо підвищення довіри між банками та клієнтами.
докладніше
Комітет рекомендує парламенту прийняти у повторному другому читанні та в цілому
доопрацьований законопроект про державний контроль, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і
кормів, здоров'я та благополуччя тварин. докладніше
Щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини щодо стану додержання та захисту
прав і свобод людини і громадянина презентовано на засіданні Комітету з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. докладніше
Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує прийняти
законопроект щодо технічних регламентів та оцінки відповідності. докладніше
Конвенцію між урядами України та Республіки Мальта щодо уникнення подвійного
оподаткування та запобігання податковим ухиленням підтримано Комітетом з питань
європейської інтеграції. докладніше
13.04.2017











Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав
до другого читання проект Трудового кодексу з урахуванням поправок, які приводять
його положення у відповідність до норм європейського законодавства. докладніше
Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув Звіт
Управління справами апарату щодо використання коштів. докладніше
Комітет обговорив проблемні аспекти взаємовідносин парламентаріїв із засобами масової
інформації. докладніше
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту повернути на доопрацювання
законопроект щодо припинення права користування земельними ділянками організацій,
які перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої
академії наук. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав близько 90 законопроектів
такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. докладніше
У Комітеті у закордонних справах відбулася зустріч народних депутатів з представниками
Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань правової діяльності та прав
людини. докладніше
14.04.2017





Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав
законопроект щодо скасування обмеження виплати пенсій для працюючих пенсіонерів.
докладніше
Комітет з питань економічної політики заслухав звіт Кабінету Міністрів України про хід і
результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році
(відео). докладніше
18.04.2017





Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
розглянув питання щодо узгодження законопроектів з питань енергетичної ефективності
та концепцію законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про регулювання
містобудівної діяльності». докладніше
Комітет розглянув інформацію про стан виконання Закону "Про Загальнодержавну
програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему". докладніше

«Рік тому були непрості часи в країні. Тоді кілька фракцій вийшли з коаліції і багато
хто говорив про дочасні парламентські вибори. Звичайно, за тих умов важко було
стабілізувати парламент. Але за рік нам це вдалося. Парламент працює і працює дієво», заявив Парубій. Він наголосив на безпідставності дискусій про дочасні парламентські
вибори, оскільки депутати ухвалили понад 1000 рішень протягом року: «За цей рік було
ухвалено 234 закону в цілому, 67 законів прийнято за основу і майже 700 постанов. Загалом
- понад 1000 рішень було ухвалено парламентом. І це не просто статистика, бо поміж них є
величезна кількість рішень великої ваги». За словами А.Парубія, від перших днів він
визначив «головні завдання - це безпека і оборона, судова реформа та декомунізація». «По
судовій реформі ми зробили, здається, неможливе – провели зміни до Конституції, наголосив Спікер Парламенту, - і крок за кроком рухаємося, ухвалюючи закони, які були
визначені нашим планом щодо її проведення. Не завжди це просто, - інколи доводиться
прикладати доволі багато зусиль, інколи є невдачі. Без реформи судової системи ми не
подолаємо корупції і не зможемо проводити інші реформи. Але, я впевнений, що ми
зможемо її завершити». Відзначимо, Голова Парламенту зауважив, що позитивна реакція
більшості депутатів на виступ у парламенті В.Гройсмана продемонструвала порозуміння і
активний діалог Уряду та Парламенту. «Я не бачу жодних підстав для будь-яких кадрових
змін в Уряді. Володимир Гройсман діє ефективно, Уряд діє ефективно. Треба спільно і
злагоджено далі йти шляхом реформ, шляхом збільшення добробуту українців», наголосив Голова Верховної Ради. За його словами, Володимир Борисович «зумів поєднати
реформи, які є непопулярними, з вирішенням соціальних проблем, таких як підняття
мінімальної заробітної плати». «Цей баланс – проведення непопулярних реформ і
підтримка найменш захищених верств населення дали можливість стабілізувати ситуацію в
країні і в економіці. Також завдяки хорошій комунікації, яка існує між Парламентом і
Урядом, ми змогли забезпечити стабільну й ефективну роботу Верховної Ради в цілому.
Тому я підтримую Володимира Гройсмана як однозначно ефективного керівника і бажаю
успіхів у нашій подальшій спільній роботі», - наголосив Голова Верховної Ради України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада вже на цій сесії
зможе втілювати в життя парламентські реформи
20.04.2017

Голова Верховної Ради України А.Парубій на спільній пресконференції повідомив про результати і висновки, прийняті під час
другого Діалогу Жана Моне, який відбувся 19 квітня в Україні.
Андрій Парубій назвав співпрацю Українського Парламенту з Європарламентом
«унікальною», і висловив сподівання, що «вона і надалі буде плідною». Голова Верховної
Ради України повідомив, що черговий раунд переговорів дозволив вийти на конкретні
рішення. Зокрема, у документі, який підписали усі учасники дискусії, передбачено
консенсусне рішення про Робочу групу, яку очолює Голова Парламенту. Пропонується
здійснити реформу структури комітетів, зменшити їхню кількість та законодавчо
врегулювати це питання. «Пропонується, аби у наступному скликанні було не більше
двадцяти комітетів, щоб вони були більш потужними і їхній профіль узгоджувався з
відповідними міністерствами. Це зробить логічнішою і тіснішою співпрацю між Верховною
Радою і Урядом», - підкреслив А.Парубій. Наступна пропозиція, за словами Голови Верховної
Ради, полягає у тому, щоб у Парламенті, починаючи із наступного скликання, запровадити
методи справедливого розподілу комітетів між фракціями, який дасть «гарантію, що цей
розподіл буде не предметом політичних уподобань, а відповідатиме загальноєвропейським
принципам справедливості». Також узгоджено, що Робоча група починає підготовку
проекту закону про зміни до Регламенту Верховної Ради з метою посилення значення
роботи комітетів і узгодження норм Регламенту з Конституцією України. Голова
Парламенту наголосив, що «без змін до Регламенту буде складно вийти на повноцінну
реформу». А.Парубій також зазначив, що є спільне бачення щодо напрацювання
законодавства про роботу у форматі дебатів. «Цим документом, який підписали усі голови
фракцій, ми сформулювали дорожню карту наших цілей, наших завдань. І я маю надію, що
Український Парламент ще на цій сесії, крок за кроком, зможе втілювати їх у життя», сказав він. Координатор Програм Європейського Парламенту з підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України Пет Кокс нагадав, що вже два роки працює в проекті
зі сприяння Європарламенту у підвищенні інституційної спроможності Верховної Ради
України, аби вона «перетворилася на справді демократичну, передову інституцію в новій
Україні». «Ми провели аналіз, ми підготували рекомендації, і тепер ми шукаємо
інструменти впровадження тих рекомендацій», - сказав він, відзначивши «особистий
внесок А.Парубія в інституційний пошук цього рішення, коли було створено робочу групу,
до складу якої увійшли представники усіх політичних сил Парламенту, і які працюють
заради нього». «Завершилися два дні інтенсивної роботи, і ми переконані, що це відкриє
шлях для необхідної реформи, яку ми втілюємо», - зазначив Пет Кокс.
Читати повністю >>>

Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Людмила Денісова провела зустріч із в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун.
докладніше
20.04.2017




У Комітеті з питань європейської інтеграції відбувся семінар на тему: «Гармонізація
системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС».докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад». докладніше
21.04.2017



Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо розгляду кримінальних
проваджень колегією суддів. докладніше
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Читайте також: Практикум з розробки
законодавства для посадових осіб місцевого
самоврядування >>>

За матеріалами rada.gov.ua

19.04.2017


Читайте також: Протягом тижня
народні депутати працювали >>>

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

Зареєстровані за поточний тиждень >>>
ЗАКОНОПРОЕКТИ

Прийняті на поточній сесії >>>

Апарат Верховної Ради України та Програма USAID "РАДА: підзвітність,
відповідальність, демократичне парламентське представництво" запрошують
організації та проекти міжнародної технічної допомоги, українські неурядові
організації взяти участь в "Інформаційному ярмарку – 2017" – традиційній
презентації-виставці ресурсів організацій, що надають технічну, аналітичну та
консультативну допомогу Верховній Раді України. "Інформаційний ярмарок –
2017" відбудеться 16-17 травня 2017 року у сесійній частині Верховної Ради
України на 3 поверсі за адресою: вул. Грушевського, 5. Реєстрація триває до 26
квітня >>>

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

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДЕНТ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Зустріч Прем'єр-міністра України з
главою Місії МВФ

Президент в Chatham House: Успішна Україна
забезпечить стабільність регіону
19.04.2017

Президент України під час виступу в Королівському інституті
міжнародних відносин Chatham House на тему: «Битва за Україну:
лідерство та солідарність проти агресії» подякував присутнім за
інтерес до України, за підтримку і солідарність з Українською
П.ПОРОШЕНКО
державою.
Він наголосив, що це спільна боротьба не лише проти агресії і повернення в світ
неповаги і «навмисних територіальних захоплень», але і за майбутнє Європи та вільний
світ, що заснований на «верховенстві закону», а не «права сили». Глава держави нагадав про
виклики, з якими світ нині стикнувся. «Ми кинули виклик багатьом проблемам – чи то
тероризм або зростаючий радикалізм, ксенофобія чи міграція, поширення зброї масового
знищення або зміни клімату. Автократичні лідери відчувають себе вільно, порушуючи
права людини і міжнародне право. Вони проявляють повну неповагу до наших вимог і
закликів до миру», - зазначив Президент. Петро Порошенко підкреслив, що багато хто
обирає між цінностями і прагматизмом, сподіваючись, що «осяде пил» і все повернеться в
нормальне русло, як було. «Багато хто думає: раз Росія поживиться - і більше не буде
загрозою. Я не згоден. У Росії немає проблеми голоду, а є проблема цінностей: вона не
вірить в демократію і права людини, а вірить в речі на кшталт «світове панування» і «зони
впливу». Вона не грає за правилами. І вірить лише в одне правило: «Росія виграє. Завжди.
Незважаючи ні на що», - наголосив Президент. Петро Порошенко додав, що це можна
побачити в політиці, в спорті – скандалах пов’язаних із допінгом, у фейковій новинній
реальності. Петро Порошенко наголосив, що Росія веде гібридну війну. «Дезінформація,
агресивна пропаганда, навмисні хакерські атаки і брехня – це лише мала частина цього.
Москва не тільки відмовляється від світового порядку, а намагається створити
альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей: тиранія замість демократії,
нетерпимість замість поваги, перемога однієї сторони замість взаємної перемоги», зазначив Президент. Він нагадав, що Росія порушила Будапештський меморандум,
учасником якого також є Великобританія, і кожну частину двосторонніх українськоросійських договорів, в яких Москва гарантувала Україні суверенітет і територіальну
цілісність, незалежність та недоторканість кордонів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент про рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі
за позовами України проти Росії

11.04.2017

Міжнародний валютний фонд вітає результати роботи Уряду, а
також його пріоритети, визначені в Середньостроковому плані дій, і
готовий підтримувати зусилля Кабінету Міністрів стосовно їх
реалізації. Про це сказав глава Місії МВФ по Україні Рон ван Роден.

Глава Місії в ході зустрічі з Прем’єр-міністром України В.Гройсманом підкреслив, що
завершення Третього перегляду програми співпраці між Україною та Фондом, затвердженої
в березні 2015 року, і виділення чергового кредитного траншу - це підтвердження прогресу,
який Україна досягла в питанні впровадження реформ та економічних перетворень. Рон
ван Роден відзначив успіхи в енергетичній реформі, реформі банківського сектору. «Ми
вітаємо, що в числі ваших пріоритетів - земельна й пенсійна реформи. І ми завжди готові
надавати допомогу. Тож ми ведемо переговори з вашими колегами в Уряді про те, як
просувати ці реформи, - сказав Рон ван Роден. - Україна має хороше вікно можливостей,
коли під вашим, у тому числі, керівництвом Україна може реалізувати пенсійну реформу,
земельну реформу й провести приватизацію». Своєю чергою Володимир Гройсман
подякував за співпрацю і підкреслив, що обговорення ключових реформ триває. «І ми
очікуємо на остаточні рішення, сформовані в законопроектах, найближчим часом», - сказав
Глава Уряду. Володимир Гройсман наголосив на тому, що питання земельної реформи дуже чутливе для України. «Кроки, які ми маємо зробити, мають бути успішними», - сказав
Прем’єр і підкреслив, що Уряд виступає категорично проти будь-яких можливостей, які
могли б використати олігархічні структури для скупки земельного ресурсу. Говорячи про
пенсійну реформу, представник МВФ підкреслив, що дискусії з цього приводу ведуться
доволі активно, і проект реформи вже містить багато хороших елементів, але його
остаточне формування потребує часу. Разом з тим Володимир Гройсман нагадав, що
технічна робота з цих питань має завершитися вже у травні. «По пенсійній реформі і
реформі землі ми вийшли на хорошу формулу, яка може бути схвалена (Парламентом)», відзначив Володимир Гройсман. Він також представив колегам з МВФ ідею продажу
неефективних держкомпаній через систему ProZorro і акцентував увагу на тому, що наразі
в Україні необхідно оновити роботу Фонду державного майна, як ключового органу з
продажу держактивів. «Приватизація неефективних державних підприємств нам потрібна
як повітря. Будемо працювати в цьому напрямку», - сказав Глава Уряду. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Це дуже багатообіцяюче рішення в Гаазі, коли по обидвом судовим
позовам була визнана юрисдикція Міжнародного суду в Гаазі. Про це
заявив Президент Петро Порошенко представникам ЗМІ у Лондоні,
коментуючи рішення суду в Гаазі.
«Ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху. Ми сподіваємось на
успішний розгляд зазначених позовів», - сказав Президент. Нагадаємо, Міжнародний суд
ООН закликав Росію до повного виконання Мінських домовленостей, визнавши її стороною
Мінського процесу, а не посередником. Визнання цього є не політичною, а вперше –
юридичною оцінкою. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час наради з
Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, заступником Глави Адміністрації
Президента Костянтином Єлісєєвим та заступником міністра закордонних справ Оленою
Зеркаль. Президент зауважив, що політична оцінка діям Росії була дана у багатьох
документах і не лише в Україні, а й у рішеннях Парламентської асамблеї Ради Європи, Ради
Європи, Європейського парламенту і багатьох інших міжнародних інституцій. «На моє
глибоке переконання, також унікальність цієї ситуації і в тому, що коли буде прийнято
рішення (Міжнародного суду ООН – ред.), воно не потребує ніякого додаткового
голосування – ані Генеральної асамблеї ООН, ані Ради безпеки ООН. Це рішення прямої дії,
воно має виконуватись будь-якою державою-членом ООН і за невиконання зазначеного
рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче вдарять по будь-якій державі, що
наважиться ігнорувати зазначене рішення», - зауважив він. Глава держави висловив
впевненість в тому, що зараз необхідно сконцентруватись на тому, щоб найкращим чином
представити у суді позицію держави Україна та визначити державу-агресора. Він
переконаний, що це вже створює механізм юридичної відповідальності не для приватних
осіб, як хотіла Російська Федерація, а для держави в цілому, яка має понести
відповідальність за фінансування тероризму, за порушення Конвенції Організації
Об’єднаних Націй. «Вперше, і ключове слово тут – вперше, було застосовано механізм
Міжнародного суду для де-факто притягнення до відповідальності держави-агресора,
держави, яка фінансує тероризм. І саме за порушення цієї Конвенції ми поставили питання
про притягнення до відповідальності», - підкреслив Петро Порошенко. Президент також
підкреслив, що судом було ухвалено надзвичайно важливе рішення щодо забезпечення
позову у вигляді зобов’язання Російської Федерації зробити декілька кроків: починаючи від
відновлення функціонування Меджлісу кримськотатарського народу і завершуючи
забезпеченням права українських громадян на вивчення української мови в окупованому
Криму. Глава держави привітав присутніх з ухваленням Міжнародним судом ООН
надзвичайно важливого проміжного рішення за позовом України проти РФ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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П'ять ключових урядових реформ у 2017 році забезпечать
стійкість розвитку економіки
12.04.2017

П'ять ключових реформ, запланованих Урядом у 2017 році,
забезпечать стійкість розвитку економіки та залучення інвестицій в
країну. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
"П'ять ключових реформ, які дадуть відповідь на питання, як зробити економічне
зростання стійким, як зробити так, щоб економіка розвивалася, а інвестиції приходили в
нашу країну. П'ять важливих реформ і з точки зору фіскальної консолідації, і з точки зору
розвитку економіки є ключовими у 2017 році", – зазначив Володимир Гройсман на засіданні
Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, де Уряд представив звіт
роботи за минулий рік. Серед ключових реформ Уряду, визначених нещодавно
затвердженим Середньостроковим планом пріоритетних дій до 2020 року, – пенсійна
реформа, секторальні реформи освіти та охорони здоров'я, земельна реформа, що
слугуватиме "в інтересах українського фермерства та українського селянина" та публічна
приватизація. Фокусуючись на підтримці саме малого фермерства, Уряд не буде
підтримувати можливості купівлі української землі іноземними громадянами або
компаніями, та передбачає обмеження для придбання землі великими холдингами –
юридичними особами, зазначив Прем’єр-міністр. "Ми вважаємо, що ця система дасть
можливість сформувати цивілізований обіг земель в інтересах фермерства і українських
громадян", – зауважив Глава Уряду. Говорячи про заплановану приватизацію, Володимир
Гройсман наголосив, що публічний, відкритий продаж неефективного державного майна
стане інструментом притоку інвестицій та підтримки економічного зростання. Крім того,
це дозволить подолати корупцію і неефективність управління державними
підприємствами, що за останні десятиріччя, за попередніми розрахунками, завдало державі
збитків на 82 млрд грн, зазначив Глава Уряду. Відзначимо, Україна має можливості
перетворитися із країни - технологічного та сировинного придатку, в країну - виробника
технологій та інноваційного продукту, але для цього потрібно створити умови і
напрацювати необхідну законодавчу базу. Про це сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики, де Уряд представив звіт роботи за минулий рік. «Ми самодостатня
країна, яка може на 100% самостійно впроваджувати технологічні рішення в різних
сферах», - сказав Володимир Гройсман. У цьому контексті він згадав аерокосмічну галузь
України, яка має стати новим рушієм технічного та економічного розвитку України, але
сьогодні потребує глобальних управлінських рішень, що дозволили б вивести цю сферу з
того неприйнятного становища, в якому вона є. Одним з таких рішень може стати
організація в Україні техно та інноваційних парків, які стануть майданчиками створення
нових технологічних рішень, що забезпечать впровадження так званої цифрової економіки.
Законодавство про такі парки, за словами Володимира Гройсмана, може бути представлене
вже у травні. «Ми хочемо створити особливі привабливі умови, аби ми стали країною, яка
створює інноваційний продукт. Окрім того, треба серйозно підійти до змін у науці: наші
наукові розробки мають знайти своє місце в реальному секторі. І тут потрібні механізми
кооперації, фінансування. Тож від держави треба створити умови», - зазначив Глава Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Реалізація пакета реформ Уряду дозволить прожити
наступні роки зі стабільною економікою
13.04.2017

Мінагрополітики реалізовує комплексну підтримку
малого та середнього бізнесу
11.04.2017

Реалізація пакета реформ, який запропонував Кабмін, дозволить цей
та наступні роки прожити в умовах стабільної економічної ситуації,
помірної інфляції та прогнозованого курсу національної валюти.
В ході спілкування з журналістами у Кропивницькому Прем’єр-міністр нагадав, що
пакет реформ вже озвучений і враховує п’ять ключових напрямків – пенсійну реформу,
реформу земельних відносин, приватизацію, реформи в освіті та охороні здоров’я. Разом з
тим, успішна реалізація цих планів в значній мірі залежить від Верховної Ради, яка має
законодавчо затвердити урядові напрацювання. І в цьому контексті Володимир Гройсман
додав, що обговорення й затвердження пакета урядових законопроектів може відбутися ще
протягом цієї сесії роботи парламенту, а, приміром, питання приватизації, пенсійної та
земельної реформи можна обговорити вже в травні. «Ми можемо реалізувати ряд
конкретних рішень. Ми можемо провести пенсійну реформу. Підтриманий законопроект
про пенсійну реформу дасть можливість підвищити 9 млн пенсіонерів пенсії. Понад 5 млн –
підвищити пенсії від 200 до 1000 грн. І це не якась подачка, яку одноразово робили
Тимошенко чи Янукович. Це чесна система в інтересах пенсіонерів. Друга позиція – ринок
землі в інтересах громадян. Йдеться про те, щоб дати громадянам, які мають свій пай, один
одному його продати, і консолідувати в одних руках максимум 200 гектарів. Що це означає?
Це означає, що в Україні з’явиться справжній фермерський клас. І нам це потрібно… А це
нові робочі місця й податки в місцеві бюджети, - сказав Глава Уряду. – Третя позиція:
продати державні компанії, яких сьогодні понад 3,5 тисячі. Їх треба публічно продати, аби
туди прийшли ефективні власники. З цих підприємств зроблять гарні компанії, створять
нові робочі місця, нову продукцію… Це базові закони, які ми можемо приймати. Ми в травні
розпочнемо дискусію з українським парламентом. Будемо надіятися на те, що зможемо
консолідувати необхідну кількість голосів». …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Нова система держпідтримки, аграрні розписки, форвардні програми,
кооперація,
підтримка
органічного
виробництва,
створення
агрорекреаційних кластерів – це ті інструменти, які впроваджує
Мінагрополітики для підтримки малих та середніх фермерів.
«Підтримка малого та середнього бізнесу є пріоритетом для аграрного розвитку
України. Адже цей напрям є основою сільськогосподарського виробництва України та
запорукою сталого розвитку сільських територій. Зазначу, що в рамках Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом (DCFTA) це питання закріплено в розділі про
«Економічне та галузеве співробітництво», - заявила заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України Олена Ковальова під час конференції «Угода про асоціацію з ЄС:
нові можливості для малого та середнього бізнесу», яка відбулася 11 квітня, у Чернігові. За
словами заступника Міністра, в рамках цієї Угоди також передбачені розвиток органічного
виробництва, підтримка кооперації, наближення України до стандартів продукції та вимог
щодо виробництва та схем якості в ЄС. Під час конференції наголошено, що в рамках
виконання двосторонніх зобов’язань щодо впровадження Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною, передбачено реформування системи державного регулювання у сфері
безпечності харчових продуктів. Так, в Україні з метою підвищення обізнаності виробників
щодо вимог нового законодавства у сфері безпечності харчових продуктів проходить
черговий етап спільних семінарів Міністерства та Проекту ЄС на тему «Нове харчове
законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та обов'язки компетентного
органу та операторів ринку. Практичні аспекти».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

Наступні 3 роки можуть стати роками економічного
прориву для України

Мінекономрозвитку ухвалило рішення про внесення змін до структури
апарату Міністерства. В рамках реорганізації буде створено новий
Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку.
Новий департамент об’єднає в собі функції управління інвестиційними проектами,
які фінансуються з державного бюджету, та координації проектів міжнародної технічної
допомоги. З 2015 року Мінекономрозвитку відіграє важливу роль у створенні ефективної
системи управління державними інвестиціями. За підтримки Світового банку у 2015 році
створено законодавчу основу для реформи управління державними інвестиціями. Так,
зокрема, за ініціативи Мінекономрозвитку Верховна рада ухвалила зміни до Бюджетного
кодексу, а Уряд - Порядок відбору державних інвестиційних проектів. При формуванні
проекту державного бюджету на 2016 рік вперше було застосовано нові принципи, в
результаті капітальні вкладення для реалізації 10 проектів включено до державного
бюджету. У 2016 році Мінекономрозвитку вперше було запроваджено прозорий моніторинг
розроблення та реалізації 10 державних інвестиційних проектів (загальною вартістю 9,5
млрд грн); проведено відбір державних інвестиційних проектів для фінансування з
державного бюджету на 2017 рік (загальною вартістю 22,3 млрд грн). Перелік відібраних
проектів та рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів
розміщено на сайті міністерства. Водночас, Мінекономрозвитку є координатором
міжнародної технічної допомоги. У 2016 році запрацював портал координації міжнародної
допомоги в Україні Openaid.gov.ua, який містить найбільшу в Україні базу даних щодо
проектів міжнародної допомоги. Крім того, портал пропонує можливість державним
органам влади та місцевого самоврядування зареєструвати свої пропозиції щодо
соціальних та інфраструктурних проектів, на які вони хочуть залучити фінансування.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

19.04.2017

Наступні роки - 2017-2020 можуть стати роками економічного
прориву для України, часом економічного зростання, яке відчують
українські громадяни, сказав в ефірі телеканалу «24 канал» Прем’єрміністр України Володимир Гройсман.
«Ми втримали ситуацію, ми вистояли в складних умовах і вийшли на економічне
зростання. Ми підняли вдвічі мінімальну зарплату, підняли зарплату вчителям і лікарям,
розпочали масштабні дорожні роботи, визначили пріоритети. Наступний етап - пенсійна
реформа. Ми також запустили програму закупівлі ліків, зменшуємо залежність від вугілля,
перейшли до зростання видобутку газу. Ми отримуємо ріст, а це - стабільна валюта, якісні
доходи, помірне безробіття. Це позначиться на настрої людей», - сказав Прем’єр. Говорячи
про пенсійну реформу, Володимир Гройсман нагадав, що завдання пенсійної реформи зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду і встановлення справедливого пенсійного
забезпечення. Причому ці позиції, за словами Глави Уряду, сходяться з баченням ключового
кредитора країни - Міжнародного валютного фонду. «Наразі виходимо на спільні рішення.
Причому це рішення, які дозволять підняти пенсії громадянам», - сказав Володимир
Гройсман. Він підкреслив, що 2017-2020 роки можуть стати роками прориву для України.
«Вони можуть стати роками прориву для України, якщо приймати не популістичні, а якісні
й професійні рішення», - сказав Прем’єр-міністр України. Відзначимо, Уряд України вважає
своїм ключовим завданням на 2017 рік - перетворити показники росту ВВП в ріст реальних
доходів громадян України. Про це в ході виступу в Верховній Раді сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман. «Головне завдання на 2017 рік - аби ми змогли конвертувати
економічне зростання з цифр ВВП в реальні доходи громадян. Ми маємо повертати борги
українському народу, який виявив у ці складні часи мудрість, терпіння й стійкість. Треба
зробити все, аби люди відчули зміни в своєму житті, - сказав Глава Уряду. - Будемо
продовжувати те, що розпочали минулого року - капітальний ремонт країни».
Читати повністю >>>

Читайте також: Відбулася «година
запитань до Уряду» (відео) >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
П'ять ініційованих Урядом ключових рішень
забезпечать економічне зростання
20.04.2017

Запропоновані Урядом ключові реформи, що мають розпочатися уже
цього року, забезпечать прискорення економічного зростання, яке в
середньостроковій перспективі можна реінвестувати в громадянина та
людський капітал країни.
"За три роки нам вдалося зупинити політичну кризу. Як результат, зупинили
економічне падіння і підійшли до економічного зростання. І сьогодні у нас є шанс до
розвитку й реінвестицій національних досягнень у найцінніше, що у нас є, - в людський
капітал", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування зі
студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія". Він нагадав, що
головними рішеннями на найближчу перспективу є пенсійна реформа, реформа земельних
відносин, широка приватизація і перетворення в освіті та охороні здоров’я. Говорячи про
пенсійну реформу, Володимир Гройсман нагадав, що її ухвалення дозволить перейти до
справедливих нарахувань, зниження дефіциту Пенсійного фонду та підвищення пенсій вже
з 1 жовтня. Публічна приватизація, зазначив Прем’єр, - "це інвестиції в економіку, в нові
робочі місця, в самореалізацію й ефективне управління державним ресурсом". Земельна
реформа, що має декілька обмежень, - це прямий шлях до створення фермерського руху.
"Ми будемо за це боротися, щоб українців зробити багатшими, - сказав Володимир
Гройсман. - Ми можемо вже сьогодні, змінюючи систему, змінити життя". Також, Прем’єрміністр України Володимир Гройсман закликає посилювати вимоги до місцевої влади, що у
результаті реформи з децентралізації отримала достатньо повноважень для ефективного
виконання своїх функцій. Про це він зазначив під час спілкування зі студентами
Національного університету "Києво-Могилянська академія". "Повноваження на місця
передані, кошти на місця передані. У вас кошти і повноваження є, ви обираєте свою владу і
ви робите свій вибір. Там де помилилися - там будуть проблеми, а там, де є справжні
управлінці - там є справжній результат. Це все залежить від рівня управління саме того,
кого ви обираєте - мера, міської ради - і маєте до нього висувати серйозні вимоги. Це і є
місцева демократія, це і є місцеве самоврядування", - заявив Гройсман. Відзначимо, Прем’єрміністр закликає в рамках Конституційної реформи і реформи державного управління чітко
розмежувати повноваження гілок влади і закріпити виконавчі повноваження за
виконавчою гілкою влади. Про це Глава Уряду сказав в ефірі телеканалу «24 канал».
«Дуалізм у владі треба прибирати. Реформа 2004 року - «напівкрива», Президент і
Парламент мають розмиті компетенції і вони перетинаються. А треба зробити правильно
систему управління, - сказав Глава Уряду. - Треба аби Уряд, і Президент, і Парламент
отримали баланс і противаги, і в кожного мають бути свої повноваження. Виконавчі
повноваження мають бути сконцентровані у виконавчій гілці влади».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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В Мінекономрозвитку з’явився Департамент державних
інвестиційних проектів та підтримки розвитку
13.04.2017

Олександр Данилюк зустрівся з Президентом
Світового Банку Джимом Кімом
20.04.2017

19 квітня в рамках щорічних Весняних зустрічей МВФ та Світового
банку Міністр фінансів України Олександр Данилюк зустрівся з Президентом
Світового Банку Джимом Кімом
В ході зустрічі учасники висловили впевненість, що в майбутньому Світовий банк і
надалі залишиться надійним партнером України на шляху реформування фінансової
системи та економіки в цілому. Зі свого боку, Джим Кім підкреслив важливість проведення
пенсійної та земельної реформи в Україні. За його словами успішна реалізація саме цих
ключових реформ стане показником налаштованості України надалі впроваджувати
серйозні та складні зміни заради розвитку країни та її економіки. Зараз Україна та Світовий
банк спільно працюють над сімома проектами. Кожен з них сприяє створенню нових
робочих місць, зміцненню фінансових систем, передачі навичок і новітніх технологічних
знань. Нагадаємо, українська делегація на чолі з Міністром фінансів Олександром
Данилюком розпочала перший робочий день у Вашингтоні у рамках Весняних зборів МВФ
та Світового банку. До складу делегації входять Голова Національного банку України
Валерія Гонтарева, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов та Посол України у США Валерій Чалий. Насичений робочий графік
делегації включає в себе як зустрічі у Світовому банку та МВФ, так і двосторонні зустрічі з
представниками уряду Сполучених Штатів. Серед ключових заходів – зустрічі з
Президентом Світового банку Джимом Кімом, Першим заступником Директорарозпорядника МВФ Девідом Ліптоном та Міністром торгівлі США Вілбуром Россом.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну України
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Голова Державної служби фінансового моніторингу
представив публічний звіт
18.04.2017

14 квітня 2017 року відбулася презентація публічного звіту Голови
Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського про
підсумки діяльності за 2016 рік.
Участь у заході взяли представники громадськості, провідні експерти з питань
фінансового моніторингу та фахівці Держфінмоніторингу. На початку свого виступу Голова
Держфінмоніторингу зупинився на основних аспектах нормативно-правового забезпечення
діяльності Служби, її структури та поінформував присутніх про головні функції
Держфінмоніторингу щодо виявлення та блокування активів, які одержані злочинним
шляхом чи пов’язані з фінансуванням тероризму, особливо в частині фінансових
розслідувань щодо зловживань колишніх високопосадовців. У цьому аспекті Головою
Служби підкреслено, що на сьогодні за матеріалами Держфінмоніторингу заблоковано
активів та коштів, пов'язаних з колишнім Президентом України та екс-високопосадовцями,
на суму, що перевищує 1,5 млрд. дол. США. Також Ігор Черкаський зупинився на проведенні
роботи підрозділу фінансової розвідки України в частині узагальнення типологічних
досліджень, зокрема підготовці узагальнених типологій за останні три роки, основна увагу
в яких приділена протидії відмиванню коштів від корупції та боротьбі з фінансуванням
тероризму. Далі Голова Служби детально зупинився на роботі з підвищення ефективності
взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами, до яких Держфінмоніторинг
направляє відповідні узагальнені матеріали. Підкреслено, що у 2016 році до
правоохоронних органів направлено 591 матеріал, а в цілому з березня 2014 по грудень
2016 року – 1953 узагальнених матеріали. Наступним важливим аспектом діяльності
Держфінмоніторингу, який відзначив Ігор Черкаський, стало питання забезпечення
координації учасників системи фінансового моніторингу. Така координація відбувається як
на інформаційному рівні, завдяки Єдиній державній інформаційній системі, так і шляхом
діяльності Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення, а також співпраці з професійними об'єднаннями суб'єктів
первинного фінансового моніторингу та громадськістю. Ігор Черкаський підкреслив, що без
успішної координації між учасниками системи фінансового моніторингу, не було можливим
проведення Національної оцінки ризиків та 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Він відзначив,
що за результатами Національної оцінки ризиків було визначено 15 загроз системи та
ідентифіковано 37 ризиків у системі фінансового моніторингу. Не оминув увагою Голова
Служби такий важливий елемент роботи як методична допомога та співпраця з суб’єктами
первинного фінансового моніторингу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Фонд госимущества временно возглавит
Дмитрий Парфененко
19.04.2017

Парфененко является первым заместителем главы фонда и согласно
законодательству назначается исполняющим обязанности главы до
назначения нового главы фонда.
Отметим, что предыдущий руководитель ФГИ Игорь Билоус ушел в отставку в
начале апреля. Верховная Рада одобрила его увольнение 13 апреля 2017 года. Парфененко
имеет большой опыт работы в ФГИ: с 1995 до 1998 года он прошел путь от директора
департамента до помощника главы фонда. Работал заместителем главы ФГИ Валентины
Семенюк. В 2005 году он работал в конкурсной комиссии по повторной приватизации
государственного пакета "Кривожстали". В 2008 году был исполняющим обязанности
главы фонда (назначен тогдашним премьером Юлией Тимошенко). С мая 2010 года работал
директором по связям с государственными учреждениями в ЗАО "Старт-холдинг". В 2011
году стал начальником Главного управления коммунальной собственности Киевской
городской государственной администрации. В 2012 - 2014 годах работал директором
Департамента коммунальной собственности Киева при Киевской ГГА. В 2014 году вернулся
в ФГИ: сначала первым замглавы фонда, а с 20 июня 2014 года до 25 мая 2015 года - и. о.
главы фонда. Напомним, Верховная Рада уволила Игоря Билоуса с должности председателя
Фонда государственного имущества. За принятие проекта постановления №6354
проголосовали 242 депутата при минимально необходимых 226. Билоус был назначен
Радой председателем ФГИ 19 мая 2015 года. С 4 июня 2014 года до 23 марта 2015 года
Билоус занимал должность председателя Государственной фискальной службы. С 12 марта
2014 года был первым заместителем министра доходов и сборов по налоговым делам председателем комиссии по ликвидации Министерства доходов и сборов. Билоус с 2005
года работал в инвестиционном банке UBS, а перед этим, в 2005 году, - в киевской
инвестиционной компании SARS Capital, специализирующейся на сделках M&A. Билоус
окончил Киевский Национальный экономический университет, а также имеет степень по
международным финансам Нортумбрийского университета (Ньюкасл, Великобритания).
Как сообщали Українські Новини, Билоус подал в отставку 10 апреля. Премьер-министр
Владимир Гройсман приветствовал решение Билоуса.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua, bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порошенко изменил структуру аппарата
СНБО
15.04.2017

Президент
Украины
изменил
структуру
аппарата
Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ
опубликован на сайте главы государства, информирует еizvestia.com.
В структуре СНБО остались секретарь, его первые заместители и заместители,
руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам
оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по
вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и
анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба
организационной работы и контроля, служба координационной и административной
работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба
режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба
по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности. Указом
Порошенко структура аппарата пополнилась службой по вопросам внутренней
безопасности, службой по вопросам обеспечения координации деятельности органов
исполнительной власти в сфере национальной безопасности, службой по вопросам
безопасности в военной сфере, службой по вопросам мобилизации, а также службой по
вопросам развития и информационных технологий. Две службы – по вопросам обороны и
по вопросам безопасности – были упразднены.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com
 НАБУ

Українська корупція залишила слід
в 41 країні світу
19.04.2017

Іноземні банки та компанії причетні до завдання більш як
третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ).
Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн
світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3
млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів. Слідством встановлено причетність іноземних
суб’єктів до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній.
Зокрема, йдеться про ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ДП «Об’єднана
гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація
України» (ДПЗКУ), ДП «Адміністрація морських портів України», ПАТ «Одеський
припортовий завод» (ОПЗ) тощо. Найчастіше кінцевими бенефіціарами закордонних
компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай
виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує
його продукцію за цінами нижчими за ринкові або навпаки – поставляє обладнання чи
сировину для потреб ДП за завищеними цінами. При цьому, доходи, одержані злочинним
шляхом, виводяться за кордон і використовуються як із метою створення в Україні нових
корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їхніх організаторів (купівлю
нерухомості, сплату за навчання дітей, медичне обслуговування тощо). Згідно з даними,
отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року),
найчастіше такі компанії-посередники мають «прописку» у Великій Британії та Республіці
Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування,
спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції
найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві
банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.
НАБУ активно співпрацює з правоохоронними органами інших держав. Географія звернень
НАБУ охоплює майже всі континенти. Загалом від початку розслідувань cтаном на середину
квітня НАБУ надіслало 161 клопотання про міжнародну правову допомогу до компетентних
органів 41-ї держави. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13),
Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпру (10). Усього детективи Національного антикорупційного
бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях (станом на
31.03.2017). Сукупний розмір предмету злочинів, що розслідуються, перевищує 85 млрд
грн. Відзначимо, станом на середину квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро
України скерувало до суду 25 позовів про визнання недійсними угод між суб’єктами
господарювання, які повністю або частково належать державі, та іншими особами - на
загальну суму понад 2 млрд грн. Позови було підготовлено за матеріалами кримінальних
проваджень, що розслідуються детективами НАБУ. Більшість угод, скасування яких
домагається НАБУ, стосуються підприємств енергетичної галузі, виробничих підприємств
та транспорту і, на думку детективів, спричинили істотну шкоду інтересам держави.
Найбільша сума грошового зобов’язання за однією угодою перевищує 700 млн грн. Наразі у
13-ти справах за позовами Національного Бюро суди першої інстанції прийняли рішення,
три з яких набули законної сили. Позовна робота триває. Нагадаємо, серед більш ніж трьох
сотень
проваджень,
що
наразі
розслідуються
детективами
Національного
антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). У полі
зору детективів знаходяться 35 ДП, 15 з яких за розміром активів входять до ТОП-100
державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі. За
попередніми оцінками, сумарні збитки завдані цим підприємствам через кримінальні
корупційні правопорушення, перевищують 20 мільярдів гривень. Найбільш
«корумпованими» є компанії, що належать до паливно-енергетичного, аграрнопромислового, гірничо-металургійного комплексів, хімічної промисловості, транспортної
галузі тощо. Станом на початок квітня 2017 року про підозру у завданні збитків державним
підприємствам, повідомлено 78 осіб. У більшості злочинних схем задіяні керівники
середньої та вищої ланки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ
.ж

Читайте також:
Ексклюзивне інтерв'ю директора НАБУ >>>
Артем Ситник про успіхи і «палки в колеса»
>>>
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ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Андрій Парубій: «План Маршалла» для України стане новим
якісним рівнем співпраці з країнами ЄС

Голова Комітету ВРУ Григорій Немиря провів зустріч із Головою
Моніторингової місії ООН з прав людини
14.04.2017

Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів зустріч із Головою
Моніторингової місії ООН з прав людини Фіоною Фрейзер.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, передусім на Донбасі, та дотримання прав і
свобод людини в нашій державі. Григорій Немиря звернув увагу своєї співрозмовниці на
ситуацію з дотриманням прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні, зокрема на
ігнорування їхніх проблем владою та створення перешкод для цієї категорії громадян в
отриманні пенсій та соціальних виплат через постанови уряду, які суперечать українському
законодавству. У свою чергу Фіона Фрейзер поінформувала про виконання стратегічного
плану Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 2014-2017 рік в Україні та
обговорила з Г. Немирею пріоритети для розробки нового плану на 2018-2021 рік, який
включатиме допомогу у дотриманні ключових прав і свобод людини в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з главою
Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі

18.04.2017

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак в
рамках робочої поїздки до Італійської Республіки провів зустріч із
Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.
На зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та стан реформування
вітчизняного оборонного відомства та Збройних Сил України. «Українці готові захищати
свою країну та європейські демократичні цінності», – наголосив Степан Полторак. Також
він наголосив, що «реформувати Збройні Сили під час бойових дій важко, такого досвіду
немає ні у кого, але у мене немає жодного сумніву що у нас все вдасться». Міністр оборони
України Степан Полторак подякував Главі Парламентської асамблеї НАТО за принципову
особисту позицію щодо підтримки нашої країни. У свою чергу Президент Парламентської
асамблеї НАТО подякував за комплексний огляд ситуації та наголосив на важливості тих
реформ, які відбуваються в Україні сьогодні. Відзначимо, делегація України на чолі з
Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України генералполковником М.Ковалем взяла участь у щорічному засіданні Спільної робочої групи Україна
– НАТО з питань воєнної реформи високого рівня. У ході засідання був обговорений прогрес
України у реформуванні сектору безпеки і оборони, а також стан імплементації
Комплексного пакету допомоги НАТО для нашої країни. Значну увагу було приділено
питанню удосконалення нормативно-правової бази України, зокрема, розробці проекту
Закону “Про національну безпеку”, реформуванню Міністерства внутрішніх справ України, а
також гендерній проблематиці. Представники країн-членів НАТО позитивно оцінили
досягнуті українською стороною результати в реформувані сектору безпеки і оборони.
Союзники наголосили на тому, що вони продовжать надавати Україні політичну підтримку
та практичну допомогу під час її боротьби з російською агресією. Нагадаємо, Президент
України підписав Указ “Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії
Україна - НАТО на 2017 рік”. Документ підготовлений відповідно до нового порядку
розробки річних національних програм співробітництва України з НАТО (РНП) та
оцінювання результатів їх виконання, який був затверджений Президентом України 7
грудня 2016 року. Програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах
функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-політичних
та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є
наближення України до стандартів НАТО. РНП-2017 передбачає подальший розвиток
політичного діалогу України з НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з
Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших
можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення обороноздатності
України та можливостей протидіяти триваючій російській агресії. Програма також
спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Павло Клімкін виступив на пленарному засіданні з питань транспортних
сполучень між країнами ЄС та "Східного партнерства"
12.04.2017

Діяльність в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» має бути
спрямована на досягнення конкретних практичних результатів, які були
б зрозумілими і очевидними для пересічних громадян.
Про це наголосив глава МЗС України Павло Клімкін під час зустрічі міністрів
закордонних справ країн Вишеградської групи, «Східного партнерства» та деяких країн ЄС
12 квітня у Варшаві. У ході пленарного засідання на тему розбудови транспортних мереж
між країнами ЄС та «Східного партнерства» Міністр зазначив, що питання розвитку
сполучень (interconnectivity) слід розглядати у більш ширшому контексті, адже це не лише
питання транспорту, але й постачання енергоносіїв та забезпечення енергетичної безпеки,
здійснення ефективного спільного прикордонного і митного контролю, лібералізації
візового режиму, а також скасування плати за роумінг. Павло Клімкін також заявив, що
невід’ємним елементом розвитку сполучень має стати гарантування їхньої безпеки. У
цьому контексті Міністр привернув увагу до дій РФ, спрямованих на блокування транзиту
українських товарів до країн Азії, та наголосив на неприпустимості реалізації політично
мотивованих проектів, зокрема «Північного потоку-2». П.Клімкін підкреслив необхідність
забезпечення прагматичного підходу до реалізації ініціативи "Східного партнерства",
зміцнення солідарності та максимального залучення ЄС до вирішення спільних завдань.
Учасники зустрічі приділили значну увагу питанню підготовки Саміту «Східного
партнерства», який планується провести восени цього року у Брюсселі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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14.04.2017

Голова Верховної Ради України розповів щодо ідеї направити
листа-звернення від голів парламентів Балто-Чорноморського регіону
до парламентів країн Європарламенту, конгресу США та Великобританії
щодо загроз російської агресії.
За його словами, країни Балтії, Польщу, Грузію і Румунію об’єднує не тільки
історична спадщина – «ми на передовій Європи у боротьбі з агресією Російської Федерації».
Водночас, Голова Верховної Ради наголосив, що Балто-Чорноморський союз має велике
значення і в інших сферах - у сфері енергетики, безпеки і транзиту. Ця співпраця, за його
словами, може починатися з перших кроків – таких, як спільна поїздка спікерів до США,
Європарламенту, Великобританії, спільного листа, у якому ми наголошуємо, яка небезпека
для всього вільного світу складає Кремль і російська агресія. На переконання А.Парубія, це
дуже важливо, коли відбувається формування нової адміністрації у Сполучених Штатах, а у
багатьох ключових державах Європи пройдуть вибори - і буде коригуватися зовнішня
політика, щоб голос про російську агресію звучав сильніше. «Україна говорить про це на
всіх майданчиках. Про це теж говорять і Литва, і Польща. Але коли ми об’єднаємо зусилля і
будемо говорити в один голос, це звучатиме набагато голосніше для тих країн, які можливо
не так гостро сприймають небезпеку», - підкреслив він і зазначив, що у рамках існуючих
інфраструктурних і енергетичних регіональних проектів треба крок за кроком йти до того,
щоб союз ставав міцнішим і дієвішим. Голова Верховної Ради повідомив, що пропозиція
щодо «Плану Маршалла» для України перший раз була озвучена на засіданні МПА у
Варшаві: «Наші побратими з Литви дали цю ідею». Він пояснив, що головна ідея полягає у
тому, що Україна досягла певних рубежів - досить швидко буде підписано угоду про
асоціацію, дано дозвіл на безвізовий режим. «Має бути наступний рубіж, у якому
рухатиметься Україна в Європейський Союз, - наголосив він. - У цьому контексті колегиспікери запропонували той шлях, який був випробуваний у європейській практиці – «План
Маршалла для України», як вони це називають, коли буде виділена консолідована
фінансова підтримка від всіх країн для України». На переконання А.Парубія, це «дуже
доречна і слушна ідея на сьогодні». «Важливо, що ця ідея була підтримана і Європейською
народною партією. Це має стати новим якісним рівнем нашої співпраці», - зазначив він.
Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна, проводячи реформи, веде одночасно війну
проти однієї з найпотужніших агресій світу, та зауважив, що кожна зі східних європейських
держав, коли проводила реформи, отримувала допомогу від Європейського Союзу. «Нам
доводиться вирішувати два завдання одночасно: і стримувати російського агресора, і
проводити болючі реформи, які б’ють по громадянах і їхніх родинах, - сказав він. - Тому
допомога для України є вкрай важливою. Тому план Маршалла для України набирає все
більше і більше прихильників - сподіваюсь, що ми зможемо вийти на результат. Ця ідея
дуже важлива для України». Відзначимо, Голова Верховної Ради під час зустрічі з Послами
країн Балто-Чорноморського-Чорноморського регіону у четвер наголосив на необхідності
подальшого розвитку співпраці на рівні парламентів, у тому числі у напрямку боротьби із
російською агресією. А.Парубій подякував присутнім за допомогу Україні та запропонував
направити лист-звернення від імені голів парламентів держав Балто-Чорноморського
регіону до США та країн Європейського Парламенту щодо загроз від Російської Федерації.
Нагадаємо, Міністри закордонних справ Угорщини, Словацької та Чеської Республік під час
зустрічі з Головою Верховної Ради України підкреслили, що потрібно започаткувати «план
Маршалла» для України. Також, Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі з
міністрами закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, Угорщини
Петером Сійярто та Чеської Республіки Любомиром Заоралеком у вівторок зазначив, що у
кінці червня в Трускавці планується проведення конференції щодо модернізації
Карпатського регіону, на яку буде запрошено голів парламентів усіх країн, які входять до
нього для спільного обговорення і складення плану заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ЄВРОПА
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Порошенко затвердив ратифікацію угоди з Норвегією про
технічне та фінансове співробітництво
14.04.2017

Президент України підписав закон «Про ратифікацію Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне
та фінансове співробітництво».
Відповідна угода була підписана 18 жовтня 2016 року в місті Осло під час офіційного
візиту президента до Королівства Норвегія. Документ створює рамкові, організаційноправові засади українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення та використання
міжнародної технічної допомоги, та сприятиме розвитку технічного та фінансового
співробітництва між двома державами. Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення додатково
виділити 1,3 млн євро для реалізації Плану дій Ради Європи для України у сфері прав
людини та верховенства права.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Педагогічна освіта та освітні стандарти - 2 напрямки, за якими
МОН хоче співпрацювати з Фінляндією

18.04.2017

Міністерство освіти і науки України бачить 2 пріоритетні напрямки
співпраці з фінським Урядом в рамках реформи середньої освіти – зміна
педагогічної освіти (загалом підготовка вчителів) та експертна оцінка
нових освітніх стандартів.
Такі бажані напрямки співпраці окреслила Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич під час спілкування з фінськими експертами сьогодні, 18 квітня 2017 року, у
приміщенні МОН. Зустріч відбулася в межах підготовки спільного україно-фінського
проекту, спрямованого на забезпечення реформування системи середньої освіти в Україні.
«Ми розуміємо, що вчителі та їхня якісна підготовка – ключовий фактор, який вирішує,
успішна буде освітня система чи ні. І під час реформування фінської системи особливий
наголос робився саме на підготовці педагогів, тому ми очікуємо, що саме такий формат буде
найбільш успішним», – зазначила Лілія Гриневич. Щодо оцінки освітніх стандартів, Міністр
підкреслила, що зараз МОН майже закінчило роботу над новим стандартом для початкової
школи, згідно з яким готуватимуться навчальні програми та матеріали для 1-4 класів Нової
Української Школи. «Нам потрібна експертна оцінка цього стандарту, навчальних програм,
створених на його базі, та тих основоположних підходів, які ми в них закладаємо. Дуже
важливо, щоб стандарт був якісно підготовлений, адже від нього залежить подальша
підготовка інших документів», – додала Міністр. Фінські освітні експерти – Раїса
Венелейнен і Кірсі Ліндроос – відзначили, що засадничі ідеї Нової Української Школи
ґрунтуються на тих ідеях реформування, про які зараз говорить увесь світ. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Рятувальники отримали нове сучасне
обладнання від уряду Франції

Уповноважений Президента України з прав дитини М.Кулеба
розпочав візит до Королівства Швеція
19.04.2017

Протягом 18-21 квітня 2017 р. у Королівстві Швеція з візитом
перебуватиме Уповноважений Президента України з прав дитини Микола
Кулеба. Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Швеція.
Під час візиту відбудуться зустрічі з Уповноваженим Королівства Швеція з прав
дитини Ф.Мальмбергом, помічником Генерального секретаря Шведського агентства
міжнародного розвитку та співпраці SIDA Е.Хостад, заступником Генерального секретаря
Всесвітнього фонду “Дитинство” Б.Хольмберг та Координатором програм співпраці з
Україною, Польщею та Латвією С.Даркборг, Директором Центру захисту дитини “Barnahus”
м.Стокгольм А.Фосбергом та координаторами Центру захисту прав дитини “Maskrosbarn”
Л.Дьолгрен та С.Лібе. У ході зустрічей зі шведською стороною Уповноважений Президента
України з прав дитини М.Кулеба обговорить засади впровадження Швецією програм
соціальної адаптації дітей, що стали жертвами домашнього насилля, жорстокого
поводження, були свідками злочинів та військових конфліктів, тривалий час проживали без
родини і були безхатченками. Окрему увагу буде зосереджено на зміцненні українськошведської співпраці в питаннях відновлення довіри дітей до соціальних інститутів влади на
прикладі кімнат “соціальної довіри” в органах місцевих соціальних служб, застосування
моделі “Barnahus”, що передбачає надання соціально-психологічної допомоги дітям
спеціально підготовленими фахівцями, поліцейськими, соціальними працівниками та
психологами, які працюють в одній установі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швеції

20.04.2017

В четвер, 20 квітня у Києві, в залі колегії адміністративної будівлі
ДСНС України, відбулася церемонія передачі нового сучасного обладнання
від Уряду Франції.
Участь у заході взяли заступник Голови ДСНС України Руслан Білошицький,
Надзвичайний і Повноважний Посол Посольства Франції в Україні Ізабель Дюмон, аташе з
правоохоронних питань Посольства Франції в Україні Жан-Люк Ломон та керівництво
Управління організації піротехнічних робіт ДСНС України. Рятувальники Держслужби з
надзвичайних ситуацій отримали гуманітарну допомогу у вигляді 3-х повних систем
руйнівника «CTS Lance» закуплених в рамках бюджетної програми Міністерства
закордонних справ Франції по виходу з кризи, що реалізується Посольством Франції в
Україні. «Це обладнання призначене для дистанційного руйнування вибухонебезпечних
предметів, зокрема вибухових пристроїв на розтяжках та мін-пасток, що замасковані під
предмети побуту, а також інших небезпечних боєприпасів, які потребують знищення на
місці виявлення. Отримане від французьких партнерів обладнання та проведені тренінги в
першу чергу підвищать рівень безпеки піротехніків ДСНС, а також розширять можливості
щодо знешкодження найбільш небезпечних вибухових предметів під час виконання
завдань з гуманітарного розмінування», ‑ зауважив Руслан Білошицький.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua
 ПІВДЕННА ЄВРОПА

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між Україною і Мальтою
про уникнення подвійного оподаткування

Президент України з офіційним візитом відвідав
Великобританію
20.04.2017

Президент України Петро Порошенко 19 квітня з офіційним візитом
відвідав Великобританію де взяв участь у конференції Королівського
інституту міжнародних відносин Chatham House.
В рамках візиту Президент України провів ряд зустрічей на високому рівні ... Так у
Лондоні Петро Порошенко зустрівся з Державним секретарем Великої Британії у
закордонних справах та справах Співдружності Борісом Джонсоном, та Державним
міністром з питань Збройних сил Майком Пеннінгом. Президент України висловив
вдячність британській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України. Було зазначено, що, як одна з країн-гарантів незалежності України за
Будапештським меморандумом, Велика Британія може відіграти важливу роль у
забезпеченні безпеки в Україні. Співрозмовники обговорили розвиток подій на Донбасі.
Йшлося про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання
нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та відновлення територіальної
цілісності України. Обговорювалися також питання продовження британської технічної та
фінансової допомоги Україні, а також посилення двосторонньої військової співпраці з
метою протистояння російській агресії. Окрему увагу було приділено економічному
співробітництву та започаткуванню діалогу з метою спрощення візового режиму для
громадян України. Було домовлено про проведення 6 липня у Лондоні міжнародної
конференції щодо реформ в Україні. Йшлося також про посилення взаємодії у сфері
кібербезпеки та протидії пропаганді. Також, під час офіційного візиту до Сполученого
королівства Великої Британії та Північної Ірландії відбулись переговори Президента Петра
Порошенка з Прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Під час зустрічі зокрема,
було
обговорено
розширення
безпекового
співробітництва.
«Прем'єр-міністр
запропонувала, щоб Велика Британія брала участь в цілій низці програм реформ. В тому
числі, думаю, може бути ефективною співпраця в розробці та імплементації законодавства
щодо служби фінансового розслідування», - розповів Президент. Він нагадав, що доручив
доопрацювати це питання, щоб зробити відповідну службу максимально ефективним та
некорумпованим органом, ліквідувавши податкову міліцію. Крім того, за словами Петра
Порошенка, під час зустрічі було обговорено співпрацю з імплементації судової реформи, з
урахуванням пропозицій британських радників, досвіду та авторитету британської судової
системи. «Я думаю, що тверда позиція Великої Британії, як країни-підписанта
Будапештського меморандуму, дає нам гарантії нашого суверенітету та територіальної
цілісності, демонструє надзвичайно надійну позицію щодо нашого стратегічного
партнерства», - зазначив Петро Порошенко під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої
Британії Терезою Мей. Глава Української держави назвав Велику Британію одним з
найцінніших і надійних партнерів України та висловив задоволення існуючим рівнем
українсько-британської співпраці. Раніше, Президент України під час офіційного візиту до
Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з лідером фракції
правлячої Консервативної партії Девідом Лідінгтоном, головою «групи дружби» у зв’язках з
Україною у британському Парламенті сером Джеральдом Говартом та Головою Комітету
Парламенту у закордонних справах Кріспіном Блантом. Сторони високо оцінили активний
характер міжпарламентського діалогу між Україною та Великою Британією, зокрема
контакти по лінії двосторонніх парламентських «груп дружби». Глава держави позитивно
відзначив відвідання Донбасу делегацією Комітету Палати громад Парламенту Великої
Британії та підготовлені за підсумками цієї поїздки рекомендації щодо необхідності
продовження режиму санкцій проти РФ. Під час зустрічі були обговорені також питання
українсько-британського співробітництва по лінії НАТО та хід реалізації програми
структурних реформ в Україні. Окрему увагу було приділено зміцненню міжлюдських
контактів між двома державами та вивченню англійської мови. Президент України
закликав лібералізувати візовий режим для українців. Також, в ході офіційного візиту до
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Президент України Петро
Порошенко провів зустріч з представниками ділових кіл країни. Глава Української держави
розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні
результати, яких вдалось досягти на сьогоднішній день. Значну увагу було приділено
створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією,
реформі банківського та енергетичного сектору. Президент також поінформував про запуск
з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.
Президент наголосив, що вірить в багатообіцяюче майбутнє торговельного та
інвестиційного україно-британського партнерства. За його словами, Велика Британія стала
одним з найбільших іноземних інвесторів в Україні з більш ніж 2 млрд доларів, створивши
десятки тисяч робочих місць. Так, Глава держави відзначив успішну співпрацю
українського підприємства «Антонов» і британської компанії Dowty Propellers під час
створення транспортного літака Ан-132D. Президент також привітав інтерес британських
компаній в Україні, зокрема, міжнародної компанії Unilever, яка відкрила чайну фабрику в
Київській області, і міжнародної компанії Hutchison Ports, яка планує в короткостроковій
перспективі вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень. «Успіх цих
проектів в нашій країні, безумовно, буде хорошим прикладом для інших інвесторів, а також
важливим сигналом довіри українським реформам», - зазначив Петро Порошенко.
Президент запросив британський бізнес інвестувати в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Верховною Радою ратифіковано Конвенцію між Урядом України та
Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та
запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Конвенцію презентував Юрій Буца, заступник Міністра фінансів з питань
європейської інтеграції. Конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування
доходів фізичних і юридичних осіб, які отримують на територіях обох країн, запобіганню
ухиленню від сплати податків, обміну податковою інформацією між податковими органами
України та Мальти і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних
інвестицій та торгівлі. Це забезпечуватиметься шляхом розподілу права оподаткування
окремих видів доходів між Україною та Мальтою в залежності від місця їх виникнення.
Також буде враховано у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум
податків, сплачених на території іншої держави. Конвенція також гарантує, що підприємці
однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й
підприємці цієї іншої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.gov.ua
Міністр оборони України зустрівся з
Міністром оборони Італії
19.04.2017

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся зі своєю колегою
Міністром оборони Італії Робертою Пінотті та начальником Генерального
штабу оборони генералом армії Клаудіо Граціано.
У ході зустрічі в рамках робочої поїздки до Італії сторони обговорили питання
безпекової ситуації в Україні, Європі та в цілому у світі. Роберта Пінотті висловила своє
захоплення тими змінами та ефективністю розпочатої оборонної реформи у вітчизняному
відомстві. Також вона наголосила, що Італія високо цінує внесок українських
військовослужбовців в контексті світового правопорядку, зокрема, їх участь у миротворчих
місіях в Конго та Афганістані. У свою чергу Міністр оборони України наголосив, що Україна
високо цінує співпрацю та дружні відносини, які склалися з Італією. Він висловив вдячність
Міністру оборони Італії за послідовну та всебічну підтримку зусиль України з відновлення
миру та територіальної цілісності, й зокрема, за організацію лікування українських
військовослужбовців у Римському військовому госпіталі “Челіо”. «Італія – одна із країнлідерів щодо надання допомоги Україні, – відзначив Степан Полторак. – Ми розраховуємо
на продовження підтримки для припинення агресії проти нашої країни».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Міжнародний семінар щодо України у Королівському
інституті Елькано
21.04.2017

В Мадриді у Королівському інституті Елькано відбувся семінар
"Європейські перспективи України у 2017 році". Про це повідомляє
Посольство України в Королівстві Іспанія
Учасники семінару розглянули питання щодо місця України у європейській системі
безпеки, а також теми інтеграції у контексті енергетичної проблематики. Українська
делегація була представлена експертами Центру Разумкова.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Іспанії
 БАЛКАНИ

У Консульстві відбулася зустріч делегації представників
Асоціації бізнесменів Греції
12.04.2017

У Консульстві України в Салоніках відбулася зустріч делегації
представників Асоціації бізнесменів Греції (Businessmen Association of
Greece), на чолі з її Президентом Іоаннісом МАНДРІНОСОМ.
У зустрічі також взяв участь Дімітріос ХАБІДІС, Президент та Керуючий Директор
Центрального ринку м.Салоніки. Учасники зустрічі обговорили перспективи
двостороннього співробітництва між Україною та Грецією в економічній сфері, зокрема,
питання торгівлі сільськогосподарською продукцією, логістики, а також встановлення
прямих ділових зв’язків між підприємцями двох країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Консульства України в Салоніках

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

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

 СХІДНА ЄВРОПА

 КАВКАЗ

Україна та Грузія продовжать співпрацю щодо розвитку транспортного
коридору Балтійське - Чорне - Каспійське море

Степан Кубів провів зустріч із Віце-прем'єр-міністром
Республіки Польща М.Моравецьким
21.04.2017

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зустрівся з Віце-прем’єр-міністром – Міністром
розвитку і фінансів Республіки Польща Матеушем Моравецькимм.
Під час зустрічі Степан Кубів нагадав, що між Україною та Польщею започатковані
вигідні проекти співпраці у сферах торгівлі, інфраструктури і транспорту, енергетики,
туризму, культури, тож слід підсилити взаємодію над просуванням цих проектів. “Україна
та Польща отримають надзвичайно вигідні результати від просування нової
макрорегіональної стратегії ЄС для країн Карпатського регіону. Адвокація цього проекту у
Єврокомісії з боку Польщі дозволить понад 8 країнам Карпатського регіону налагодити
ефективну торговельну, транспортну та іншу вигідну співпрацю”, - зауважив Степан Кубів.
У свою чергу Матеуш Моравецький зазначив важливість активізації українсько-польського
діалогу на високому політичному та дипломатичному рівні. Відзначимо, ХІІІ засідання
Міжурядової Координаційної Ради відбулося менш ніж півроку тому у Львові, і сьогодні ми
вже маємо певний прогрес у реалізації домовленостей, що сприяло впровадженню заходів з
просторового розвитку територій вздовж державного українсько-польського державного
кордону та активізації співпраці у сфері ефективного використання залізничної
інфраструктури для забезпечення сучасного пасажирського залізничного зв'язку між
Україною та Польщею. Про це сказав Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода під час
зустрічі з Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ та адміністрації
Республіки Польща Якуб Скібою у м. Варшава. Під час зустрічі обговорили стан реалізації
домовленостей досягнутих у ході ХІІІ засідання українсько-польської Міжурядової
Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва. Нагадаємо, 11 квітня у
Києві відбулося засідання української частини українсько-польської Міжурядової комісії з
питань економічного співробітництва під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра
України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва за участі
заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торгового представника
України Наталії Микольської. Учасники обговорили стан та перспективи двостороннього
співробітництва та підготовку до VI засідання польсько-української Міжурядової комісії з
питань економічного співробітництва. 20-21 квітня 2017 року у Варшаві вперше з 2012
року відбудеться засідання Міжурядові комісії.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Київський міський голова В.Кличко
відвідав м.Баку
15.04.2017

Вперше відбувся українсько-угорський
аграрний бізнес-форум
22.04.2017

Співорганізаторами заходу з української сторони виступили
Українська аграрна конфедерація та Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати (УНК МТП).
Форум відбувся за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства
України та Посольства України в Угорщині. З угорської – мерія міста Кішварди, Угорськоукраїнська ТПП та Національна аграрна палата Угорщини при підтримці Міністерства
землеробства Угорщини та Міністерства національного розвитку Угорщини. До складу
угорської офіційної делегації увійшли Міністр національного розвитку Міклош Шестак,
Державний секретар з питань державних земель Міністерства землеробства Угорщини
Мартон Бітаї, Директор з питань міжнародних зв’язків та торгівлі Національної аграрної
палати Угорщини Бейла Кочі. Українську офіційну делегацію очолила Заступник міністра
аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга
Трофімцева. Під час форуму відбулися виступи українських та угорських експертів на
тематичних панелях, присвячених сільському господарству, харчовій промисловості та
виноробству. У рамках Форуму пройшла виставка продукції українських та угорських
виробників, під час якої свою продукцію представили такі українські компанії як Дім
марочних коньяків «Таврія», Виноробний комплекс «Чизай», ТМ «Колоніст», ТОВ «Фрут
Мастер Фудс» (ТОВ «Котнар-М»), а також Асоціація приватних виноградарів та
виноробів Закарпаття, винні погреби приватних господарств Закарпаття, Фермерське
господарство «ТІЗЕШ» (ТМ «Пан Еко»), Клуб виробників традиційних продуктів харчування
«ЕТНО FOOD КАРПАТИ» та ін. На окремому стенді було представлено аграрний потенціал
Житомирської області. В рамках заходу відбулося обговорення перспектив українськоугорської взаємодії на рівні заступника Міністра О.Трофімцевої та Державного секретаря
М.Бітаї. Крім того, Б.Кочі оголосив про завершення роботи над Меморандумом про
співробітництво між Аграрною конфедерацією України та Національною аграрною палатою
Угорщини, який планується підписати найближчим часом. За результатами проведених
переговорів було досягнуто домовленості про поглиблення співпраці у сфері сільського
господарства, опрацювання низки двосторонніх проектів у сфері АПК, а також висловлено
зацікавленість у подальшому розвитку транскордонного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Угорщині
 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

Посол України в Білорусі Ігор Кизим зустрівся в Посольстві з керівниками
українських громадських організацій
22.04.2017

В четвер, 20 квітня ц.р. Посол України в Білорусі Ігор Кизим зустрівся
в Посольстві з керівниками українських громадських організацій з
Мінська, Ліди, Могильова, Гомеля.
Відбулася змістовна розмова про діяльність Білоруського громадського об’єднання
українців «Ватра», про спільні плани, обговорювалися окремі питання. Представники
української громади поінформували Посла про плани діаспори щодо реалізації культурногуманітарних проектів, підготовки до відзначення у 2017 році пам’ятних дат, зокрема 345-ї
річниці від дня народження українського гетьмана, автора першої демократичної
Конституції Пилипа Орлика. Було досягнуто домовленості щодо подальших контактів між
Посольством і громадою, в тому числі щодо регулярних зустрічей в Посольстві. Відзначимо,
20 квітня ц.р. Посол України в Білорусі зустрівся з директором Національної бібліотеки
Білорусі, Головою Товариства «Білорусь – Україна» Романом Мотульським, який розповів
про історію створення бібліотеки, книжкові фонди, міжбібліотечний книгообмін. Посол
ознайомився з Музеєм книги, картинними галереями, відвідав читальні зали. З керівником
бібліотеки були обговорені питання щодо можливості проведення в Національній
бібліотеці спільних заходів, зокрема тематичних виставок, науково-практичних
конференцій, творчих зустрічей тощо. Нагадаємо, в рамках візиту до Варшави 12 квітня ц.р.
Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром
Макеєм. Глави МЗС України і Білорусі обговорили актуальні питання двосторонніх відносин
і міжнародної проблематики. Сторони відзначили важливість продовження довірливого
політичного діалогу на всіх рівнях та активізації торговельно-економічної співпраці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Білорусь
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Під співголовуванням Віце-прем`єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І.Климпуш-Цинцадзе та Віце-прем`єрміністра, Міністра енергетики Грузії Кахи Каладзе відбулося 9-те засідання
Міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Під час засідання Сторони розглянули поточний стан двосторонньої торгівлі,
обговорили покращення умов для торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва. Також ішлося про співробітництво у сфері агропромислового та паливноенергетичного комплексу, транспорту та туризму, освіти, науки, молодіжної політики,
фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, захисту прав інтелектуальної власності у
сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності.
Окрему увагу було приділено європейським та євроатлантичним прагненням наших
держав. «Ми домовилися значно інтенсифікувати нашу взаємодію в торговельній та
економічній площинах. Йдеться не тільки про подальший розвиток режиму вільної торгівлі
між Україною та Грузією, а й про поглиблення відносин в аграрному секторі та сфері
рибальства, – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе, – Ми домовилися ще на етапі приєднання
наших держав до Конвенції Пан-Євро-Мед започаткувати експертну дискусію щодо
майбутніх шляхів розширення можливостей для українського та грузинського експорту в
рамках даного інструменту регіональної співпраці». Важливим елементом співробітництва
з Грузією в енергетичній сфері є реалізація проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного
коридору (ЄАНТК) для створення нового маршруту транспортування нафти із Каспійського
регіону на ринки ЄС трубопровідним транспортом територією України та Грузії. Для
реалізації проекту було створено Міжнародне трубопровідне підприємство (МТП)
«Сарматіа» за участю державних нафтових і нафтотранспортних компаній України, Грузії,
Польщі, Азербайджану та Литви. «Ми домовилися продовжити співпрацю щодо розвитку
міжнародного транспортного коридору Балтійське море – Чорне море – Каспійське море та
обговорити більш детально нормативно-правові, технічні і технологічні аспекти даного
співробітництва в рамках Транспортного тижня в період 1-3 червня в Одесі», – зазначила
Віце-прем`єр. Нагадаємо, Україна і Грузія узгодили позиції щодо Східного Партнерства і
подальшої протидії російській агресії.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

У рамках візиту 13-14 квітня Голова КМДА Віталій Кличко був
прийнятий Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Про це повідомляє Посольство України в Азербайджанській Республіці
Сторони зазначили щодо спільності проблем та загроз в Україні та Азербайджані. У
цьому зв’язку було наголошено на важливості подальшої взаємної підтримки у тому числі в
рамках міжнародних організацій. Також окремо обговорювалися питання, пов'язані з
перспективами розвитку відносин між столицями України та Азербайджану. Віталій Кличко
подарував президенту Азербайджану, як великому шанувальнику спорту, лімітоване
видання книги «Goat» про життя Мухаммеда Алі у фотографіях, з оригінальним підписом
легендарного чемпіона. Програма перебування делегації м.Київ включала покладання
квітів до могили Національного лідера Азербайджану Гейдара Алієва та квітів до могили
його дружини – Заріфе Алієвої на Алеї почесних поховань, а також покладання членами
делегації квітів на Алеї Шахідів (жертв розстрілу підрозділами збройних сил СРСР мирної
демонстрації громадян в Баку 20.01.1990 р.). Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Баку з
главою виконавчої влади азербайджанської столиці Гаджибалою Абуталибовим. У зустрічі
також брав участь головний архітектор Баку. Сторони зокрема домовилися, щодо вивчення
досвіду Баку у художньому освітленні міста та консультації української сторони стосовно
встановлення головного державного прапору України у Києві. У Баку В.Кличко відвідав
площу Державного прапору АР та оглянув встановлений там найбільший державний
прапор Азербайджану, Центр водних видів спорту, виставково-концертний зал «Baku
Crystal Hall», де відбувався фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2012».
Також мер Києва здійснив екскурсію старим містом, оглянув новостворені сквери у центрі
Баку, а також новостворюваний район м.Баку «Біле місто».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Азербайджані

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ

Президенти України та Туреччини обговорили подальші кроки
з розвитку стратегічного партнерства
18.04.2017

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це
повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України
Президент Порошенко подякував за незмінну підтримку Туреччиною незалежності
та територіальної цілісності України. Лідери обговорили подальші кроки з метою
поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони
відзначили важливість проведення у Києві Шостого засідання Стратегічної ради високого
рівня між Україною та Туреччиною. Сторони також торкнулися нагальних питань
регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії.
Глава Української держави відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо
внесення змін до Конституції країни. Президент України висловив співчуття у зв'язку з
катастрофою вертольоту на Сході Туреччини. Відзначимо, Президент Туреччини Реджеп
Ердоган може відвідати Україну через один-два місяці. Про це заявив посол Турецької
Республіки в Україні Йонет Джан Тезель в інтерв'ю агентству Укрінформ. При цьому не
виключено, що до цього часу буде завершена робота над угодою про зону вільної торгівлі
(ЗВТ) між державами. «Обидві країни мають потребу в цьому угоді і обидві країни від цього
виграють», - сказав він. За словами посла, за останні три роки обсяг торгівлі між Україною і
Туреччиною знизився до 4 млрд доларів, але керівництво держав ставить за мету його
збільшення до 20 млрд доларів, в тому числі завдяки підписанню угоди про ЗВТ. За словами
Тезеля, візит президента Туреччини в Україну входить в його графік, розроблений ще в
2011 році. На сьогоднішній день дата візиту уточнюється. «Президенти щорічно відвідують
один одного. У минулому році Петро Порошенко був в Туреччині. Два роки тому Реджеп
Ердоган був тут. І тепер президент Туреччини знову приїде з декількома міністрами для
обговорення численних питань», - сказав Тезель. Нагадаємо, 8 квітня 2017 року в м.Анкара
в приміщенні Посольства України в Турецькій Республіці (ТР) відбувся з’їзд представників
українських громад Туреччини, участь у якому взяли Посол України в ТР А.Сибіга,
дипломати Посольства та Генерального консульства в Стамбулі, громадські організації …
Читати повністю >>>

Читайте також: Інтерв'ю Посла Турецької
Республіки в Україні >>>

За матеріалами president.gov.ua

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

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

 АФРИКА
 МАГРІБ [Північна Африка] (Алжир. Єгипет. Лівія. Марокко. Туніс)

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

Зустріч Посла України з в.о. Міністра закордонних справ Уряду
національної згоди Держави Лівія

Зустріч із Міністром торгівлі та промисловості
Кувейту Халедом Роуданом
20.04.2017

В четвер, 20 квітня 2017р. Посол України в Державі Кувейт В.Толкач
зустрівся з Міністром торгівлі та промисловості Кувейту Х.Роуданом. Про це
повідомляє Посольство України в Державі Кувейт.
Сторони обговорили шляхи активізації двостороннього економічного діалогу,
зокрема можливість проведення 3-го засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії
з економічного, технічного та торговельного співробітництва в Україні, а також УкраїнськоАрабського бізнес форуму, який запланований на 25-26 квітня 2017р. в Кувейті. Нагадаємо,
10 квітня 2017р. Посол України в Державі Кувейт Володимир Толкач зустрівся із
директором Департаменту міжнародних зв’язків Торгово-промислової палати Кувейту
Салахом Еядахом. Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього
економічного діалогу, зокрема проведення Українсько-Арабського бізнес форуму, який
запланований на 25-26 квітня 2017р. в Кувейті.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт

11.04.2017

В рамках робочого візиту до Лівії Посол України Микола Нагорний
зустрівся з виконуючим обов’язки Міністра закордонних справ Уряду
національної згоди Держави Лівія М.Сіялою.
Під час бесіди главу зовнішньополітичного було поінформовано про розвиток
ситуації в Україні в контексті триваючої агресії РФ, а також про заходи, які вживаються з
метою відновлення українського суверенітету над усією територією нашої держави.
Сторони обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці у політичній, торговельноекономічній та гуманітарній сферах. При цьому увагу лівійського посадовця було
привернуто до того факту, що, незважаючи на складну безпекову ситуацію, в Лівії
продовжує працювати велика група українських лікарів, вирішення нагальних проблем
яких потребує окремої уваги з боку лівійської влади. За результатом зустрічі з М.Сіялою в
приміщенні МЗС Лівії відбулася прес-конференція Посла України за участю представників
провідних місцевих засобів масової інформації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Лівії

 ІНДОСТАН

День інформації щодо доступу на
ринок України

Створено українсько-афганську Спільну міжурядову комісію
з торговельно-економічного співробітництва
18.04.2017

В місті Кабул відбулася церемонія підписання Угоди між Урядами
України та Ісламської Республіки Афганістан про створення Спільної
міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Від Кабінету Міністрів України Угоду підписав Посол України в Афганістані Віктор
Нікітюк, від Уряду Ісламської Республіки Афганістан – Міністр торгівлі та промисловості
Хамоюн Расо. Під час зустрічі, яка передувала церемонії підписання, сторони обговорили
перспективні напрями розвитку торговельно-економічних відносин між двома державами,
збільшення обсягів взаємної торгівлі товарами та послугами.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України
 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ

Индия заинтересован в импорте бобовых
и масла из Украины

12.04.2017

В приміщенні ТПП Алжирської Народної Демократичної Республіки
(АНДР) за участю Посольства України в АНДР було проведено «День
інформації щодо доступу на ринок України»
В заході взяли участь Перший Віце-президент ТПП Алжиру Р.Амур, Президент ТПП
області Медеа А.Хадеф, Директор Департаменту міжнародних зв’язків ТПП АНДР У.Бехлуль
та інші. Загалом на заході були присутні більше 100 представників ділових кіл Алжиру та
ЗМІ. З доповіддю і презентацією потенціалу економіки України для розвитку двосторонніх
зовнішньоекономічних відносин з АНДР виступив Тимчасовий повірений у справах України
в АНДР А.В.Білецький. Після презентації відбулось обговорення наживо з представниками
алжирського бізнесу можливостей розвитку двосторонніх економічних зв’язків, були
надані роз’яснення щодо конкретних запитань стосовно інвестиційного клімату в Україні,
можливостей здійснювати імпортно-експортні операції тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі та Малі
Рекомендації громадянам України у зв'язку з безпековою ситуацією
на території Арабської Республіки Єгипет

21.04.2017

Вторая по численности населения страна в мире заинтересован в
импорте бобовых и масла из Украины. Об этом 20 апреля рассказал Манодж
Бхарти, посол Индии в Украине.
По словам господина посла, в октябре-ноябре 2016 наблюдался значимый рост
импорта бобовых из Украины в Индию, посольство Индии в Украине помогает наладить
контакты бизнеса для дальнейшего роста импорта украинской с / х продукции. Манодж
Бхарти привел данные 2011 года, по которым население Индии составляет 1,250 млрд
человек, который являются вегетарианцем в своем большинстве, и важнейшим
источником белка для них бобовые. В 2015 году страна импортировала из Канады 500 млн.
тонн бобовых. «Почему не из Украины?» - удивляется посол. Размер рынка пищевой
продукции в Индии составляет $191 млрд., а общая площадь с / х угодий Индии составляет
188 млн.га, где насчитывается 46 видов почв. …
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Корея в Україні
12.04.2017

У вівторок, 11 квітня 2017 року голова Комітету у закордонних
справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу.
У зустрічі від корейської сторони також взяли участь Радник-посланник Посольства
Пак Хинг-Квон, Консул Посольства Шин Кю Хо та секретар Посла Катерина Чорна. Під час
зустрічі сторони відзначили, що цього року виповнилося 25 років від дня встановлення
дипломатичних відносин між Україною та Республікою Корея та обговорили шляхи
подальшого міжпарламентського співробітництва двох країн в усіх сферах, що становлять
взаємний інтерес, а також можливість співробітництва в галузях науки і техніки,
машинобудування, транспорту, аерокосмічної промисловості та залучення інвестицій.
Також учасники зустрічі акцентували увагу на здійсненні взаємних візитів спікерів
парламентів до України та Республіки Корея. Окрему увагу голова Комітету зосередила на
необхідності лібералізації візового режиму між двома країнами, оскільки це сприятиме
поглибленню двостороннього співробітництва в різних сферах та збільшенню взаємних
поїздок громадян обох країн. Голова Комітету подякувала за підтримку Республікою Корея
суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії на
Сході України, а також за фінансову допомогу, яку надає Уряд Кореї Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Інвестиційний семінар у Посольстві України
в Китаї

Візит до Марокко проректорів харківських
вищих навчальних закладів
19.04.2017

Вони прибули до Марокко для участі у Міжнародному студентському
салоні у Касабланці 21-23 квітня. Про це повідомляє Посольства України в
Королівстві Марокко.
В середу, 19 квітня відбулася зустріч Посла Я.Коваля з доцентом Харківського
національного університету ім.В.Каразіна В.Рєзніковим, проректором Харківського
державного університету харчування і торгівлі А.Фощаном та зав. кафедри іноземних мов
цього університету А.Борисовою. Було докладно обговорено питання навчання
марокканських студентів у вищих навчальних закладах України. Керівників харківських
вишів було поінформовано про значне зростання в Марокко попиту на спеціалістів з
інженерних спеціальностей, передусім у галузі інформаційних технологій. На сьогодні в
Україні навчається до 5 тис. марокканців, з них близько тисячі - у Харкові.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко
Робочий візит Посла України до
провінції Бізерт

19.04.2017

У вівторок, 18 квітня 2017 року у Посольстві України в КНР проведено
інвестиційний семінар, у ході якого було презентовано інвестиційні
проекти у сільськогосподарській сфері.
Відкриваючи захід, Посол України в КНР Олег Дьомін підкреслив важливість
співробітництва між Україною і Китаєм у агропромисловій галузі та висловив надію, що
завдяки цьому семінару згадане співробітництво стане ще більш активним. У роботі
семінару взяли участь відомі інвестиційні компанії SigmaBleyzer і Agrogeneration, керівники
яких розповіли представникам китайського бізнесу про інвестиційні можливості в Україні у
агропромисловому комплексі. Захід викликав значний інтерес, у роботі семінару взяли
участь представники більше 30 великих китайських компаній та асоціацій, а також
провідних ЗМІ КНР. Відзначимо, 12 квітня 2017 року відбулася зустріч співробітників
Посольства України в КНР з делегацією китайських підприємців, які звернулися з
пропозицією відкрити у Пекіні Українсько-китайський Центр культурних обмінів. Під час
розмови головна увага була приділена обговоренню концепції та мети Центру, а також
організаційних аспектів і шляхів підтримки проекту з боку Посольства. Китайською
стороною було представлено презентацію запропонованого проекту, реалізація якого
запланована до кінця поточного року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
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13.04.2017

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує
громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту
протягом строку дії в цій державі надзвичайного стану.
Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту
радикальних терористичних угруповань, у т.ч. "ІДІЛ", теракти яких, як показує практика
останніх місяців, все частіше спрямовуються проти цивільних громадян, у т.ч. із
урахуванням їхньої релігійної приналежності. Тим громадянам, які вже знаходяться в
Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї
держави та неухильно слідувати таким порадам: категорично не рекомендується
здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського
півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл; виявляти пильність
при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл,
туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна,
Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова
(курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба). Відзначимо, 12 квітня 2017 в приміщенні
Посольства України в Єгипті було проведено презентацію нового порядку оформлення віз
для в’їзду в Україну, який починає діяти з 16.04.2017. Нагадаємо, 11 квітня 2017 року Посол
України в Єгипті Геннадій Латій зустрівся із заступником Міністра юстиції АРЄ Аделєм
Ахмедом Фахмі. Під час зустрічі обговорювались питання прискорення процесу укладання
двосторонніх договорів у консульсько-правовій сфері. Попередньо погоджено про
проведення візиту делегації Мінюсту АРЄ до Києва близьким часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

22.04.2017

В контексті розвитку українсько-туніського міжрегіонального
співробітництва Посол України Микола Нагорний здійснив робочий візит
до промислового центру Тунісу - вілаєту Бізерт.
На цій території, зокрема, розташований один з найбільших морських портів
Середземномор’я. У рамках поїздки відбулися зустрічі з губернатором вілаєту М.Гвейдером,
головою міської адміністрації м.Бізерт Х.Бен Амуром, головою міської адміністрації м.
Манзель Бургіба З.Аль-Хирзі, керівником відділення Туніського Союзу промисловості,
торгівлі та традиційних ремесел у вілаєті Бінзерт М.Бен Арабом, представниками місцевих
ділових кіл. Крім того, глава української дипмісії відвідав найбільший в південному
Середземномор’ї судноремонтний завод, розташований в м. Манзель Бургіба та виступив з
лекцією перед студентами Вищого інституту технологічних досліджень університету
Бізерт. У ході візиту були обговорені шляхи активізації міжрегіонального торговельноекономічного, культурно-освітнього та туристичного співробітництва. Губернатор
підтримав ініціативу української сторони щодо започаткування співробітництва між
українським містом Херсон та туніським містом Бізерт. За результатом візиту до вілаєту
Бізерт Посол України дав інтерв’ю місцевим засобам масової інформації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі

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)
 США

 ЗАХІДНА АФРИКА

Президент: Не маю сумнівів, що США ніколи
не визнають анексію Криму

Україна-Сенегал: парламентська складова двостороннього співробітництва
19.04.2017

В Національній Асамблеї Сенегалу відбулася зустріч Посла України в
Сенегалі О.Є.Овчарова з головою Комісії із закордонних справ,
Африканського Союзу та сенегальців за кордоном Джибрілєм Варом.
У ході зустрічі були обговорені питання поточного стану договірно-правової бази
між Україною та Сенегалом, зокрема щодо ратифікації сенегальською стороною договорів у
юридичній сфері: про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах, про видачу
правопорушників, про передачу засуджених осіб. Також, голові Комісії була доведена
актуалізована інформація щодо ситуації в ОРДЛО та на тимчасово окупованій території АРК
та м. Севастополь. Крім цього, сторони обговорили переспективи створення груп дружби та
інші аспекти у рамках активізації міжпарламентського співробітництва між Україною та
Сенегалом, а також деякі питання економічного співробітництва тощо. При цьому, Дж. Вар
підтвердив зацікавленість сенегальського керівництва у якомога скорішій стабілізації
ситуації в Україні, яку Дакар розглядає як перспективного економічного партнера для
Сенегалу та Західноафриканського регіону в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Сенегал

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 ПІВДЕННА АМЕРИКА

Україна та Аргентина домовились про поглиблену
співпрацю в аграрній галузі
10.04.2017

Незважаючи на те, що Україна та Аргентина є великими аграрними
гравцями у світі, а значить і конкурентами в певних сферах, наші країни
мають також багато потенційних точок перетину, в яких на сьогодні
недостатньо активно співпрацюють.
Про це йшлось під час зустрічі заступника Міністра аграрної політики та
продовольства в Україні з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої і Надзвичайного та
Повноважного Посла Аргентини в Укра ні Альберто Хосе Алонсо. «Сьогодні товарообіг
сільськогосподарської продукції між нашими країнами є доволі низьким. Основна частина з
нього – це імпорт аргентинської продукції до України. Нам варто більш активно освоювати
аргентинський ринок та шукати ніші, в яких ми можемо бути конкурентними», - розповіла
Ольга Трофімцева. За словами заступника Міністра, українська сторона також зацікавлена у
співпраці з аргентинськими партнерами за такими напрямками, як управління водними
ресурсами та розвиток систем зрошення, в яких Аргентина має значний досвід та
досягнення. Зі свого боку Посол запевнив, що сьогодні аргентинська сторона має намір
активізувати співпрацю з українськими представниками ще за декількома напрямками. А
саме: розвиток тваринництва, виноградарства та виноробства, створення спільного
логістичного центру, ефективна кооперація в агросекторі та науково-технологічна
співпраця. «Ще одним цікавим напрямком для нашої співпраці та спільних проектів може
стати розвиток сільськогосподарської техніки та обладнання в Україні. Аргентина хоче
експортувати техніку чи окремі компоненти в Україну. Ми хочемо розвивати внутрішнє
виробництво, тому вбачаємо великі можливості для кооперації в цьому напрямку, в тому
числі для експорту в треті країни», - підкреслила Ольга Трофімцева. Також Альберто Хосе
Алонсо розповів, що аргентинська сторона запрошує українських експортерів
сільськогосподарської продукції брати участь в аграрних виставках в Аргентині.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Участь Посла України в Мексиці в засіданні з нагоди презентації доповіді
«Економічні перспективи Латинської Америки в 2017 р.»

20.04.2017

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу Sky News
зазначив, що США ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Про це
повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України
«Ніколи не мав сумнівів, що жоден американський президент, включаючи Дональда
Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму», - зазначив Глава держави. Він нагадав
про Будапештський меморандум, за яким США, Велика Британія, Франція та Росія
гарантували територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Президент
зазначив, що протягом тривалого часу обидві американські партії - демократів та
республіканців - підтримували Україну. «Немає сумнівів, що статус глобального лідера,
який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України», - наголосив
Глава держави. Він нагадав, що мав декілька телефонних розмов з Президентом Дональдом
Трампом, зустріч з Віце-президентом Майком Пенсом, ефективні розмови з
Держсекретарем Рексом Тіллерсоном. «Маємо чітку позицію: нічого про Україну без
України. Це був мій месседж на Мюнхенській конференції, і ми отримали підтримку від
партнерів», - розповів Глава держави. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко
провів телефонні консультації з Державним секретарем Сполучених Штатів Рексом
Тіллерсоном напередодні американо-російських переговорів у Москві. Держсекретар
Тіллерсон запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають
на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму
припинення вогню. Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що
Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в
Україні та Сирії. Президент Порошенко подякував за підтримку України в її боротьбі проти
російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму. Президент наголосив, що сьогодні
Україна і США разом захищають демократичні цінності, які об’єднують наші країни, тому
санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Найбільше запитів до органів виконавчої влади
надходять через електронну пошту

11.04.2017

У рамках урядової комунікаційної стратегії «Єдиний голос»
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю продовжує
звітувати про розгляд запитів, отриманих органами виконавчої влади.
Із 82385 запитів, отриманих протягом 2016 року органами виконавчої влади, 37942
запити (46,1% від загальної кількості) надійшло до органів виконавчої влади електронною
поштою. Разом з тим поштою – 32451 (39,4%), телефоном – 298 (0,9%), факсом – 471 (0,6%),
іншими каналами – 10721 (13%). Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло
53339 запитів (64,8%), від юридичних осіб – 16992 (20,6%), від об’єднань громадян без
статусу юридичної особи – 6525 (7,9%), від представників засобів масової інформації – 5529
(6,7%). Запитувачів цікавили такі види інформації: інформація про фізичну особу (13625
запитів, 16,5 % від загальної кількості запитів, отриманих у 2016 році), правова інформація
(9507, 11,6%), статистична інформація (7839, 9,5%), соціологічна інформація (5379, 6,5%),
інформація довідково-енциклопедичного характеру (5367, 6,5%), інформація про товар,
(роботу, послугу) (4494, 5,5%), податкова інформація (2645, 3,2%), екологічна інформація
(2277, 2,8%), науково-технічна інформація (332, 0,4%), інші види інформації (30920, 37,5%).
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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На запрошення керівництва Сенату Мексики Посол України Руслан
Спірін взяв участь у засіданні з нагоди презентації доповіді «Економічні
перспективи Латинської Америки в 2017 році: молодь, компетенція та
підприємництво».
Захід було організовано Сенатом Мексики за участі Голови Комісії у закордонних
справах з питань міжнародних організацій Сенату Л.Рохас Ернандес, Заступника міністра
закордонних справ Мексики С. Флорес Лієра, послів іноземних країн, акредитованих в
Мексиці. Під час обговорення доповіді, підготовленої ОЕСР, Андською корпорацією
розвитку та Економічною комісією для Латинської Америки, сенатори зазначили, що
Мексика є країною ОЕСР з найбільшою кількістю молоді, що не навчається та не працює.
Тому одним із головних завдань мексиканських урядовців є формування умов для
повноцінного розвитку та самореалізації молоді, а також дотримання її прав та свобод. У
рамках заходу Посол України відзначив надзвичайно важливу роль молодого покоління у
формуванні свідомого патріотичного суспільства, нагадав мексиканським сенаторам про
відчайдушну боротьбу за європейські цінності та свободи української молоді. Р.Спірін
поінформував присутніх про стан внутрішньополітичної ситуації в Україні, агресію Росії у
Криму та на сході нашої держави, а також закликав утриматись наразі від економічних
відносин з Росією, щодо якої міжнародною спільнотою введені фінансово-економічні
санкції. Посол України подякував за послідовну підтримку суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави з боку Мексики.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

КВУ назвав найбільш продуктивних
міністрів
13.04.2017

У Комітеті виборців України назвали найпродуктивніших міністрів
за рік роботи уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Про це йдеться у доследженні комітету.
Серед найпродуктивніших міністрів уряду Гройсмана міністр регіонбуду Геннадій
Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр культури Євген Нищук, міністр
освіти Лілія Гриневич та міністр оборони Степан Полторак. Саме законопроекти,
розроблені їхніми міністерствами, найчастіше приймає Верховна Рада. Рада приймає в
середньому 50% законопроектів, розроблених МЗС, 38% - Мінрегіонбуду, 33% - Міносвіти
та Мінкультури, 31% - Міноборони. Також високі показники результативності (51%) у
Мінфіну, який очолює Олександр Данилюк. «Однак результативність Мінфіну радше
пов’язана не із персоною міністра, а із статусом міністерства. Саме Мінфін розробляє
більшість законопроектів, що стосуються державних видатків і які активно підтримує
Кабмін», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель. Із 4 законопроектів МЗС два стали
законами, із 16 законопроектів Мінрегіонбуду законами стали 3 і ще 3 було прийнято в
першому читанні, із 6 законопроектів Міносвіти 2 стали законами, із 3 законопроектів
Мінкультури законом став 1, із 13 законопроектів Міноборони три стали законами.
Позитивну динаміку також демонструє Міністерство інфраструктури Володимира Омеляна.
Як правило кожен четвертий законопроект Мінінфраструктури стає законом.
Антилідерами рейтингу є Міністр економрозвитку Степан Кубів та Міністр соцполітики
Андрій Рева. Саме ці міністерства подали найбільше законопроектів, однак менше 20% з
них стали законами. Із 32 законопроектів Міністерства економрозвитку законами стали
лише 4, із 40 законопроектів Мінсоцполітики – також 4. Однак, серед міністрів найкраще
відвідували засідання уряду Тарас Кутовий (відвідав 75 засідань із 84), Геннадій Зубко,
Степан Кубів (по 74) та Ігор Насалик (73). Вони відвідали понад 85% засідань уяду. По 70
засідань уряду відвідали Володимир Омелян, Євген Нищук та Олександр Данилюк.
Читати повністю >>>

Читайте також: КВУ назвав найпродуктивніших
міністрів >>>

За матеріалами tyzhden.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

О. Данилюк: ВВП України в 2017 р.
зросте на 2%

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

20.04.2017

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
КОМПАНІЇ & РИНКИ
БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
ІНТЕРВ’Ю
ФОКУС

Рік Гройсмана: ТОП-5 економічних досягнень і
провалів чинного уряду
14.04.2017

В п'ятницю, 14 квітня, виповнюється рівно рік з моменту призначення
В. Гройсмана прем'єр-міністром. Минулого року у цей день, виступаючи у
Верховній Раді, він пообіцяв усім "показати, як керувати державою".
Delo.UA опитало експертів та представників бізнес-спільноти з метою з'ясування,
наскільки це йому вдалося в економічній площині. За результатами опитування Delo.UA
склало рейтинг 5 найбільших успіхів і найбільших провалів чинного Кабінету міністрів.
Провали
Відсутність пенсійної реформи. Попри всі обіцянки про підвищення пенсій,
законопроект про проведення пенсійної реформи досі не внесений до парламенту. "З
травня 2016-го по квітень 2017-го ми дуже багато всього чуємо, що уряд збирається
зробить у плані пенсій, але законопроекту ми ще не побачили", - говорить Тарас Козак,
президент інвестиційної групи УНІВЕР. Нагадаємо, згідно з меморандумом МВФ проект
пенсійної реформи має бути затверджений у ВР до 1 січня 2018 року.
Відсутність приватизації. Діяльність виконавчої гілки влади у напрямку продажу
об'єктів державної власності поки залишає бажати кращого. Через це уже фактично
позбувся посади голова Фонду держмайна Ігор Білоус. "Повна відсутність приватизації ще
раз підкреслює, що контроль над фінансовими потоками держпідприємств залишається
основним джерелом політичної корупції в Україні", - відзначає виконавчий директор
Центру економічних стратегій Гліб Вишлинський.
Відсутність земельної реформи. Експерти відзначають, що хоча рішення про
продовження мораторію на продаж сільськогоспземель і приймається у парламенті, уряд
теж несе пряму відповідальність за те, що в Україні досі не запрацював ринок землі.
"Продовження мораторію - це найбільше розчарування останнього року", - каже Павло
Кухта, заступник керівника Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR).
Відсутність реформи регламенту і процедур Кабміну. Роботу апарату Кабінету
міністрів потрібно переводити на якісно новий рівень, вважають експерти. "Системне
недосягнення цього уряду - це фактичне не проведення реформи самого уряду. Процедури
в Кабінеті міністрів залишаються архаїчними, і це не зручно для бізнесу", - вважає голова
Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Гончарук.
Справа Насірова. Усунення голови ДФС за допомогою НАБУ експертне середовище
сприйняло як демонстрацію недостатньої політичної ваги Володимира Гройсмана. "ДФС
підпорядковується Кабміну, та прем'єру не вдалося звільнити його голову так, щоб було
зрозуміло, що це зроблено через його неефективну діяльність на чолі ДФС. Довелося
робити це через НАБУ", - говорить Тарас Козак.
Успіхи
Податкова реформа. Представники ділових кіл позитивно оцінюють доволі-таки
прогресивні зміни у податковому законодавстві. "Запуск публічного реєстру заяв про
повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість унеможливлює
корупцію при відшкодуванні ПДВ, створює рівні умови для кожного підприємця, тим самим
полегшує ведення бізнесу в Україні", - стверджує президент Американської торговельної
палати в Україні Андрій Гундер.
Спрощення регуляторної політики. Кабмін Гройсмана значну увагу приділяв
питанню дерегуляції, що сприятливо впливає на бізнес-середовище. "Почався системний
перегляд всіх нормативних документів, за останній час було скасовано близько 1,5 тис.
різних непотрібних і неактуальних папірців", - розповідає Павло Кухта.
Зменшення контролю за цінами на продовольчі товари. Експерти сходяться на
думці, що важливим досягненням чинного уряду є зменшення державного регулювання цін
на продовольчі товари. "Це радянський пережиток, який дуже сильно утримував від
розвитку нашу харчову промисловість, а разом з нею і весь аграрно-промисловий сектор. Це
саме та сфера, у якій ми маємо конкурентну перевагу, у якій можемо розвиватися, а ми самі
себе від цього утримували через цінове регулювання", - говорить Кухта.
Підвищення тарифів на газ. Також експерти позитивно оцінили вирівнювання
тарифів на газ для населення та промисловості за принципом імпортного паритету. На їх
думку, це дозволяє ліквідувати значну корупцію і неефективність, адже саме через
занижені ціни на газ наша економіка є однією з найменш енергоефективних у світі.
Зростання економіки. Одразу декілька експертів відзначили, що продовження
жорсткої бюджетної політики сприяло відновленню зростання економіки України.
"Ініційоване урядом зростання державних видатків стало вагомим компонентом зростання
ВВП в другій половині минулого року", - вважає керівник аналітичного підрозділу групи ICU
Олександр Вальчишен. Разом з тим значною мірою на відновлення економічного зростання
вплинула сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках і хороший урожай. Тому говорити
про заслуги уряду у цьому питанні ще рано.
Читати повністю >>>
За матеріалами delo.ua
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Український уряд очікує зростання економіки в 2017 році на 2%. Про
це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ході дискусії в Hudson
Institute, передає агентство УНІАН.
Міністр нагадав, що в 2016 році економіка України продемонструвала зростання,
переламавши тренд останніх чотирьох років. "На цей рік ми чекали зростання на 3%. На
жаль, ми знизили цей прогноз на 1 п. п. до рівня близько 2%. Причина цього – захоплення
бойовиками квазиреспублик при підтримці Росії українських підприємств на окупованих
територіях, які платили податки в український бюджет", - сказав Данилюк. При цьому він
підкреслив, що про сценарії економічного колапсу мова не йде, оскільки українській владі
вдалося стабілізувати економіку. "Я не думаю, що зростання на рівні 2-3% є прийнятним. Це
не те зростання, якого люди очікують від нас і заради якого ми докладали зусилля для
проведення реформ у країні. Нам потрібен більш високий зріст, і я впевнений, що ми здатні
цього досягти", - додав міністр. За його словами, для активізації росту насамперед потрібна
масштабна прозора і ефективна приватизація державних активів. Данилюк підкреслив, що
вірить у високе зростання економіки, але щоб отримати показники зростання на рівні 67%, необхідно докласти зусилля. Нагадаємо, Нацбанк, взявши до уваги ефекти від блокади
Донбасу, переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 р. з 2,8% до 1,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НБУ оценивает рост ВВП в
І квартале в 3%
21.04.2017

Национальный банк оценивает рост валового внутреннего продукта в
1 квартале в 3%. Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете
НБУ за апрель, передают Українські Новини.
По оценкам Национального банка, в 1 квартале рост реального ВВП замедлился (до
3% г/г). "В начале 2017 года сохранился импульс к росту экономической активности,
улучшались деловые ожидания предприятий. Кроме того, на показатели годовой динамики
активности в отдельных видах деятельности положительно влияла низкая база сравнения
января 2016 года. Однако уже в феврале наблюдался противоположный эффект - от
меньшего количества дней по сравнению с прошлогодним високосным годом", - объясняет
НБУ. По данным Нацбанка, определяющим фактором замедления роста ВВП стало
блокирование транспортных сообщений на востоке страны. Как следствие, началось
стремительное падение показателей горно-металлургического производства (уже в марте
среднесуточное производство стали, и чугуна было на 15% и 18% соответственно меньше,
чем в январе), а также ухудшились показатели смежных видов деятельности. По оценкам
центрального банка, в 1 квартале потребительский спрос оставался сдержанным несмотря
на двукратное повышение минимальной заработной платы. В частности, сезонно
скорректированный уровень розничного товарооборота в январе - феврале 2017 года в
среднем не претерпел существенных изменений, по сравнению с соответствующим
уровнем 4 квартала 2016 года. В то же время Национальный банк оценивает, что
инвестиции продолжили расти высокими темпами. На это указывало существенный рост
объемов производства машин и оборудования для нужд всех основных видов деятельности
(в том числе рост производства железнодорожного подвижного состава), высокие темпы
роста объемов строительства и прирост импорта машиностроительной продукции. При
этом годовая динамика инвестиций формировалась на фоне низкой базы сравнения. Как
сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз роста валового
внутреннего продукта в 2017 году с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением
перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Україна може торгувати з країнами ЄС за допомогою
програми COSME
04.04.2017

Крім експорту, у вітчизняних підприємців є можливість торгувати
з іншими європейськими країнами за допомогою програми COSME
(Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises), яка діє з 2014 року.
Україна приєдналася до проекту в лютому 2017 року. «Загальний бюджет програми
€2,3 млрд. Україна може претендувати на €800 млн. Але це не означає, що ми можемо
прийти і просто їх взяти. За них треба боротися. COSME - це своєрідна парасолька, яка
об'єднує близько 30 невеликих підпроектів. У нас в Україні працює поки один - EEN Enterprise Europe Network», - пояснив керівник відділу з дослідження ринків Офісу з
просування експорту Дмитро Носов (Export Promotion Office - EPO - консультативнодорадчий орган при Мінекономрозвитку). Інформаційна мережа EEN працює з 2008 року і
об'єднує більше 65 країн. «Це свого роду біржа, мережа B2B, яка створена, щоб виводити
європейського виробника на зовнішні ринки - США, Японію, країни Північної Африки», додав Д. Носов. EEN надає доступ до 2,5 млн компаній з усього світу. Зареєстровані компанії
залишають заявки, постачальник може у відкритому доступі зайти і подивитися, що і де
хочуть придбати. «На базі платформи можна замовляти технології, дивитися, які вже є на
ринку», - пояснив представник ЕРО. Також мережа EEN дозволяє моніторити бізнес-події.
Щомісяця EPO відбирає 5 українських компаній, які мають інноваційну продукцію з
високим експортним потенціалом і допомагає розміститися на EEN. «Найбільший акцент на
інноваційній продукції. Вона користується великим попитом. Інновація - не обов'язково
космічні або нанотехнології. Це може бути новий дизайн, нові матеріали, методи обробки,
все, що завгодно, чого на ринку представлено дуже мало», - зазначив експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами propozitsiya.com

МВФ спрогнозував зростання ВВП та
інфляцію для України

Экспорт в Украине вырос на 32,7% за
два месяца этого года

18.04.2017

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 р.
на рівні 2% та значне підвищення цього показника наступного року – до
3,2%. Про це йдеться в огляді Фонду "Перспективи світової економіки".
Україна в доповіді внесена до групи імпортерів енергоносіїв у Європі, для якої
середнє зростання ВВП прогнозується на рівні 1,6% в 2017 р. й 2,7% наступного. При цьому,
набагато вищі показники зростання в цій групі прогнозуються для національних економік
Таджикистану (4,5% і 5,0% в 2017 і 2018 роках відповідно), Молдови (4,5% і 3,7%), Грузії
(3,5% і 4,0%), Киргизької Республіки (3,4% і 3,8%). Найнижчий показник у групі має
Білорусь. Для неї МВФ визначив негативний прогноз зростання ВВП цього року – до мінус
0,8% та незначне позитивне підвищення в 2018 р. до 0,6%. Водночас, у огляді МВФ вказані
інші економічні показники. Зокрема, індекс споживчих цін в Україні прогнозується на рівні
11,5 цього року та 9,5 наступного. Баланс поточних рахунків України залишатиметься
негативним, на рівні мінус 3,6% та мінус 2,9% в 2017 і 2018 роках відповідно. Рівень
безробіття в Україні, як очікується, знизиться з 9,0% в 2017 році до 8,7% наступного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Экспорт товаров из Украины за январь и февраль 2017 года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года возрос на 32,7%, сообщили в
Государственной службе статистики.
Произошел рост на более 1,5 млрд долларов при общем объеме экспорта 6,2 млрд
долларов. При этом импорт товаров увеличился на 22,1%. Отрицательное торговое сальдо
уменьшилось и составило в этот период 423 млн долларов. Также сообщается, что экспорт
товаров в страны ЕС вырос на 16,2%, а в страны СНГ - на 49,9%. Всего в этот период на
страны ЕС приходилось 38,9% экспорта, а в СНГ - 14,5%. «Показательно, что экспорт в
Россию вырос на 54,4% и составил 576 млн долларов - Россия купила больше всего среди
всех стран - 9,2%. Крупнейшими покупателями украинской продукции также в этот период
были Индия - 531 млн, Турция - 414 млн и Польша - 401 млн», - отмечают в Госстате. В эти 2
месяца лидирующей отраслью по экспорту было сельское хозяйство - около 40%. Украина
экспортировала зерно, жиры, масла и готовые продукты.
Читать полностью >>>
По материалам ua.today

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

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

Україна запровадила нові антидемпінгові мита
щодо імпорту з РФ

Мінекономрозвитку опублікувало Звіт сфери
публічних закупівель за 2016 рік
17.04.2017

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила ввести
антидемпінгові заходи щодо російського імпорту, а також запланувала
розслідування щодо імпорту з РФ деякої продукції.
«До російських експортерів застосовується антидемпінгове мито строком на 5 років
у розмірі: для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства «Волзький
абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташований у місті Волзький Волгоградської області
– 6,54 %; для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83%», – йдеться у
повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Також
комісія ухвалила рішення про проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської
Федерації. «Крім того, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про
порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої
карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації. У ході
розслідування будуть вивчатися інформація та докази наявності демпінгу, шкоди та
причинно-наслідкового зв'язку між ними. За результатами проведених досліджень буде
прийнято рішення щодо доцільності застосування антидемпінгових заходів», – йдеться у
повідомленні. Чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну нітрату амонію
походженням з Російської Федерації були застосовані ще у травні 2008 року. У липні 2014
року за результатами перегляду, заходи були продовжені на 5 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
С.Кубів: Експортна стратегія орієнтується на
малий та середній бізнес

14.04.2017

Минулий рік став ключовим у проведенні реформи державних
закупівель. З 1 квітня почав діяти Закон “Про публічні закупівлі”, а з 1 серпня
закупівлі через ProZorro стали обов’язковими для усіх державних установ.
У 2016 відбулося 366 тис. закупівель на загальну суму у 274 млрд грн. З них 101 тис.
закупівель були надпороговими (22 тис. проходили через ProZorro), 136 - допороговими, а
ще по 128 тисячах у електронну систему завантажені звіти. Загальна економія бюджетних
коштів склала близько 10 млрд грн. Важливим досягненням стало приєднання України до
Угоди СОТ про держзакупівлі, що дало змогу українським виробникам отримати доступ до
глобального ринку закупівель із об’ємом у $1,7 трлн щорічно. Команда ProZorro прагне
зробити електронну систему максимально відкритою, тому у 2016 продовжив активний
розвиток модуль аналітики bi.prozorro.org і був створений моніторинговий портал Dozorro,
на якому кожен охочий може відслідковувати підозрілі закупівлі і повідомляти про них. У
листопаді було запущено сестринський проект ProZorro - ProZorro.Продажі, платформу для
продажу майна неплатоспроможних банків та держпідприємств. “Всього за рік сфера
державних закупівель в Україні перейшла на новий, якісно кращий рівень. Однак реформа
далеко не завершена. У Міністерстві ми продовжуємо працювати як над законодавчою, так і
технічною базою системи держзакупівель. У 2017 р. велика частина нашої роботи
присвячена підвищенню професійної кваліфікації закупівельників: організовуємо семінари,
тренінги та навчальні онлайн-курси для роз’яснення особливостей роботи модулів
аналітики, процедури торгівлі на ProZorro та світових ринках,” - зазначив Перший
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Геннадій Зубко: Ми забезпечили фінансову держпідтримку проектів
в рамках інвестиційної Програми ЄІБ

19.04.2017

Експортна стратегія України, проект якої наразі проходить
громадське обговорення, орієнтується перш за все на малий та середній
бізнес, аби ті упевнено виходили на зовнішні ринки.
Крім цього стратегія передбачає переорієнтацію експортерів з країн колишнього
СНД на Європейський ринок, ринок Китаю та Індії. Про це сказав перший віце-прем'єрміністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. «Раніше ринок був
зав'язаний на Російській Федерації. Наша експортна стратегія, що орієнтується на малий та
середній бізнес, спрямована на диверсифікацію експорту. Відтак, через поступове
зменшення орієнтованості України на Російський ринок, з'являються нові ринки, такі як ЄС,
ринок Китаю та Індії», - сказав Кубів. З його слів, експортна стратегія це перший документ
за 25 років незалежності, який формувався з залученням асоціацій підприємців і тих, хто
мав досвід в просуванні експортних позицій, окрім цього всі попередні роки експорт
базувався на сировинних товарах з низькою доданою вартістю. «Раніше, говорячи про
сировинні товари, ми мали на увазі металургію, агросектор, наразі ж, ми говоримо про
високотехнологічні індустрії, ми маємо на увазі хімічну галузь, біоенергетичний аспект,
формування продуктів сільськогосподарської галузі, нових принципів ІТ-технологій», зазначив перший віце-прем'єр-міністр. За словами Кубіва, за останні три роки в Україні
відбулася переорієнтація, тепер близько 47% експорту спрямовані до ЄС, Індії, Китаю. Для
цього український Уряд активно контактує, бере участь у спільних виїзних засідання з
різними державами з метою налагодження співпраці, в тому числі й в частинні просуванні
експорту на зовнішні ринки. Нагадаємо, наприкінці березня в Уряді презентували проект
Експртної стратегії, що має стати дорожньою картою стратегічного розвитку торгівлі …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Мінекономрозвитку підбило підсумки виконання
державних інвестиційних проектів

19.04.2017

Забезпечено повну фінансову підтримку з боку держави проектів у
рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», що
впроваджується за підтримки Європейського інвестиційного банку.
«Ми відкоригували порядок і умови надання коштів, передбачивши фінансування не
лише тіла кредиту, а й ПДВ. Відповідні кошти передбачені у держбюджеті на 2017 рік. Це
значно пришвидшить реалізацію проектів у рамках угоди», - заявив на засіданні Уряду Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко,
коментуючи прийняття відповідної урядової постанови. Він нагадав, що програма буде
охоплювати три географічні місцевості. Безпосередньо райони, що зазнали негативного
впливу у Донецькій і Луганській областях, підконтрольні Україні; три навколишні області
(Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на
інфраструктуру, зокрема надання соціальних послуг, через значний приплив внутрішньо
переміщених осіб; а також конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають
внутрішньо переміщених осіб. Передбачені такі напрями як невідкладний ремонт та заходи
з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо
переміщених осіб; відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення;
відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії; відбудова та
відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової
енергії; відбудова автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту,
включаючи уражені мости тощо. Геннадій Зубко повідомив, що субвенція із держбюджету
місцевим бюджетам на реалізацію Проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми
складає 2 145 000 тис. гривень. Зокрема 595 000 тис. гривень – за спеціальним фондом для
фінансування об’єктів комунальної власності. «Проекти мають бути реалізовані упродовж
24-36 місяців. Наразі узгоджуємо із ЄІБ питання подовження терміну реалізації Програми
до 2021 року», - зазначив він. Відзначимо, загальна вартість Програми 200 млн євро, обсяг
траншів складатиме від 15 до 40 млн євро. Загальний період погашення позики – 20 років, в
т. ч. максимальний пільговий період - 5 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У Мінекономрозвитку відбулося засідання Міжвідомчої комісії з
питань державних інвестиційних проектів. Її завдання - оцінка ефективності
бюджетних інвестицій у пріоритетні проекти.
Держбюджет на 2016 рік передбачав виділення 1 млрд грн для 10 державних
інвестиційних проектів у сферах охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища,
інфраструктури та соціально-культурній сфері. Загальна вартість цих проектів складає
понад 14 млрд гривень. З них 8 млрд грн - кошти, необхідні для завершення цих проектів.
Вони мають бути залучені за рахунок видатків державного бюджету. Згідно з проведеним
моніторингом інвестиційних проектів в 2016 році було фактично використано 748,3 млн
грн, що складає близько 75% від суми видатків, передбачених на період звітного року. 7 із
10 проектів виконали план фінансування у повній мірі, 2 проекти - виконали його частково,
по одному із проектів фінансування не було розпочато (реконструкція і розширення
Національного інституту раку). Головними розпорядниками коштів виступили МОЗ,
НАМНУ, Мінприроди, ДУС, Укравтодор. З 2015 року Мінекономрозвитку активно
вдосконалює систему контролю та оцінки ефективності державних інвестицій. За
ініціативи Міністерства, Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, а Уряд - до
Порядку відбору державних інвестиційних проектів. Це суттєво допомогло визначити 10
пріоритетних проектів для державних інвестицій. За словами Першого віце-прем’єрміністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва: “не
дивлячись на певні технічні та організаційні складнощі, з якими зіштовхнулась реалізація
деяких із окреслених проектів, результати 2016 року в цілому можна оцінити як задовільні.
Вони підтверджують, що державна інвестиційна стратегія стала ефективніша”.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент підписав закон про трирічне
бюджетне планування
14.04.2017

За матеріалами epravda.com.ua
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Створення технологічних парків дасть можливість для
справжнього економічного прориву
10.04.2017

Створення технологічних та індустріальних парків забезпечить більше
залучення інвестицій та економічний прорив країни. Уряд найближчим часом
вийде з пропозицією щодо формування такого законодавства.
"Технопарки - це сучасний інструмент для створення наших високотехнологічних
продуктів. По усьому світу такі парки уже створені. На них створюється конкурентний
продукт і ці парки забезпечують розвиток для економік інших країн. Досі ми нічого
подібного не створили, хоча маємо усі основи говорити про те, що такі парки з особливими
умовами, з консолідацією нашого наукового потенціалу можуть дати можливість на
справжній економічний прорив", - наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
заявив під час ІІ Українського форуму бізнесу. "Ми вийдемо з пропозицією спільно з
Парламентом і комітетом на формування такого законодавства", - заявив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр також виступив за завершення формування законодавства про
індустріальні парки. "Маємо вийти на завершення створення законодавства про
індустріальні парки у нашій країні. Це гарний інструмент, який дозволить нам дати
відповідь у тому числі на оновлення основних фондів і на пришвидшений процес
інвестування", - зауважив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Инвестсовет запланировал свое первое
заседание на осень
12.04.2017

Петро Порошенко підписав закон про введення середньострокового
бюджетного планування. Про це сказано на сторінці відповідного
законопроекту на сайті Верховної Ради.
Законом одноразово переноситься строк подачі Міністерством фінансів основних
напрямків бюджетної політики з 1 квітня до 1 червня. Закон дозволить уже в 2017 році
перейти на середньострокове бюджетне планування - формувати бюджет і прогнози
відразу на наступні 3 роки. Основний ефект від прийняття законопроекту полягає в тому,
що використання найбільш актуальних макроекономічних показників дозволить зробити
точніші прогнози й на наступні 2 роки після планового. Законопроект №6161 про введення
середньострокового бюджетного планування прийнятий Верховною Радою 23 березня.
Читати повністю >>>

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Читайте також! Один бюджет на три роки:
як це може змінити життя українців >>>

Первое
заседание
Национального
инвестиционного
совета
запланировано на осень. Об этом информационному агентству "ИнтерфаксУкраина" сообщила глава офиса инвестсовета Юлия Ковалив
"Завершается формирование состава и первое заседание инвестиционного совета
мы ожидаем осенью", - сказала она. По ее словам, работа офиса инвестиционного совета уже
ведется и направлена на получение до конца этого года ряда инвестиционных проектов в
сфере инфраструктуры и возобновляемой энергетики. "У нас недавно была продуктивная
встреча с General Electric Transportation, которая очень заинтересована в совместном
проекте вместе с "Укрзализницей" по модернизации локомативного парка. Мы видим
также ряд других крупных международных компаний, заинтересованных в реализации
больших инвестиционных проектов, как в энергетике, так и в инфраструктуре", - отметила
она. Также она отметила заинтересованность одного из крупнейших портовых операторов
в мире компании DP World в потенциальной концессии украинских портов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

ТОП-100 держкомпаній України закінчили І півріччя 2016 р.
із прибутком в 31,6 млрд грн.

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

13.04.2017

Мінекономрозвитку і торгівлі публікує черговий звіт за результатами
діяльності провідних підприємств державної форми власності. Цього разу
актуальна інформація охоплює період першого півріччя 2016 року.
Згідно з представленим звітом, структура портфелю ТОП-100 державних компаній у
порівнянні із попереднім періодом не змінилась. Станом на 30 червня 2016 року у власності
держави знаходилось 3460 держпідприємств, з яких працюють лише 1794. Більше того, на
ТОП-100 державних компаній припадає 82% чистого доходу і 86% активів держави.
Найбільші активи сконцентровані в нафтогазовому секторі (НАК “Нафтогаз України”),
транспорті (ПАТ “Укрзалізниця”) та електроенергетиці (ДП НАЕК “Енергоатом”). У
порівнянні із відповідним періодом минулого року за перші 6 місяців 2016 року показник
EBITDA портфелю виріс більш ніж удвічі та досяг 61,9 млн грн, а показник рентабельності
за EBITDA зріс із 20% до 34,3%. Окрім хімічної промисловості, усі сектори портфелю
продемонстрували позитивну динаміку чистого доходу і за результатами першого півріччя
2016 р. портфель отримав прибуток в 31,6 млрд грн (без урахування результатів діяльності
ПАТ “Укрпошта”), тоді як відповідний період перших 6-ти місяців 2015 року компанії із
портфелю закінчили зі збитками у 11,9 млрд грн. Загальна балансова вартість активів
портфелю держкомпаній складала 1301 млрд грн, що майже на 11% більше, ніж станом на
кінець попереднього звітного періоду. Досягнення такого результату стало можливим
переважно за рахунок росту балансової вартості активів підприємств транспортної галузі, а
саме через переоцінку вартості основних засобів ПАТ «Укрзалізниця».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Cуд заарештував 700 мільйонів гривень
компанії Бахматюка

СКМ в 2016 г. сократила неконсолидированный
чистый убыток почти втрое

Уряд готовий найближчим часом запропонувати Парламенту пакет
законопроектів по приватизації
19.04.2017

Уряд найближчим часом готовий внести до Парламенту пакет законопроектів, який дозволить почати масштабну конкурентну приватизацію, що
забезпечить нові інвестиції та зростання економіки.
«Мені потрібен пакет правильних рішень. Ми готуємо зараз з командою
Мінекономрозвитку, командою Секретаріату Кабінету Міністрів, Офісу реформ Прем’єрміністра законодавство, яке дозволить нам робити продаж об'єктів (державної власності)
по системі ProZorro, - сказав Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "24 канал".. - Ми
будемо в пакеті необхідних реформ вносити у тому числі і зміни до закону про
приватизацію. Я би хотів до завершення (шостої сесії Верховної Ради України VIII
скликання) внести в Парламент і навіть, щоб ми змогли щось і проголосувати». Він
підкреслив, що в разі ухвалення рішень, «2017 рік буде проривний» в сенсі початку
приватизації. Він додав, що сьогодні в Україні нараховується 3,5 тисячі підприємств,
половина з яких - банкроти, і лише 30% - прибуткові, а на решті – «паразитують». «За
останні десятиріччя неефективні державні підприємства нанесли країні 82 млрд грн
збитків. Це катастрофа. Їх треба просто конкурентно продати. Відкритий продаж
неефективно використовуваних державою підприємств, але стратегічні підприємства
мають залишатися у державній власності. Сотнями можливо управляти, тисячами –
нереально», - зазначив Володимир Гройсман. Глава Уряду також вважає за потрібне
наймати радників - відомих в світі фахівців, що забезпечать підготовку об'єкта до
приватизації таким чином, аби держава могла отримати максимальний дохід. Відзначимо,
Кабінет Міністрів вніс зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу. Проект відповідної постанови, розроблений
Пенсійним фондом України, було ухвалено на засіданні Уряду. Розрахунок орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу врегульовано постановою Кабінету Міністрів
від 04 жовтня 1995 року № 786, у якій передбачено визначення єдиного організаційноекономічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна, яким
користуються державні підприємства, організації та їхні структурні підрозділи. Також цією
постановою Кабінету Міністрів визначено, що розмір річної орендної плати за оренду
нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного
бюджету, державними та комунальними закладами соціальної сфери, які утримуються за
рахунок державного та місцевих бюджетів, або яким надається фінансова підтримка з
державного бюджету, становить 1 гривню.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Укрсоцбанк звернувся до Господарського суду Києва з позовом
до компаній ТОВ "Станіславська торгова компанія" та ТОВ "Квадрат Дружби народів" про стягнення заборгованості в розмірі 698,4
мільйона гривень.
О.БАХМАТЮК
Заборгованість виникла на підставі договору про надання мультивалютної
невідновлювальної кредитної лінії від 15 березня 2007 року. Позовні вимоги обґрунтовані
невиконанням ТОВ "Станіславська торгова компанія" зобов'язань за договором, укладеним
між позивачем та ТОВ "Прикарпатська фінансова компанія", правонаступником якого є
дана компанія. В забезпечення зобов'язань за кредитом був укладений договір поруки від
15 червня 2011 року між трьома сторонами. У лютому Господарський суд Києва відкрив
провадження у справі. 23 березня суд вирішив заарештувати кошти "Станіславської
торгової компанії" і ТОВ "Квадрат - Дружби народів" на 698 млн гривень. "Заяву ПАТ
"Укрсоцбанк" про забезпечення позову задовольнити. Накласти арешт в межах ціни позову
в сумі 698 428 374,06 гривень на грошові кошти ТОВ "Станіславська торгова компанія" та
ТОВ "Квадрат - Дружби Народів", - йдеться в рішення суду. Нагадаємо, кінцевим
бенефіціаром "Станіславської торгової компанії" є Олег Бахматюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

18.04.2017

ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) в 2016 г. сократило
неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с
предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), доналоговый
убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн. В результате его нераспределенная
прибыль на конец 2016 г. составила 30 млрд 177,586 млн грн. СКМ – профессиональный
инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой
Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горнометаллургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях,
медиа-бизнесе,
недвижимости,
розничной
торговле,
глинодобыче,
торговле
нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и
транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. В
группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ,
страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа
Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл"
(розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор
рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг
Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Суд снял арест со счетов компаний
братьев Клюевых
18.04.2017

Суд отменил арест 121,8 миллиона гривен на счетах трех компаний
братьев Андрея и Сергея Клюевых. Об этом говорится в соответствующем
постановлении на сайте Единого реестра судебных решений.
Так, 6 апреля Киевский апелляционный хозсуд отменил решение Хозяйственного
суда Киевской области от 23 сентября 2016 года, которым в рамках дела по иску
“Укрсоцбанка” о взыскании 121,8 млн грн был наложен арест в пределах суммы иска на
средства ответчиков: ПАО “Завод по обработке цветных металлов”, ООО “Киевский
торговый дом “Завод по обработке цветных металлов” и ООО “Торговый дом “Артемовский
завод по обработке цветных металлов”. Согласно судебным материалам, свои исковые
требования “Укрсоцбанк” обосновывает задолженностью ПАО “Завод по обработке
цветных металлов” по кредитному договору от 5 апреля 2013 года, поручителями по
которому были два других предприятия, передает Finbalance. Обосновывая ходатайство о
наложении ареста на денежные средства ответчика, “Укрсоцбанк” среди прочего указывал
на то, что ПАО “Завод по обработке цветных металлов” является участником судебных
разбирательств по спорам о взыскании с него значительных сумм в пользу других
кредиторов, в частности, по делу по иску “Проминвестбанка” на 161,6 млн грн. Однако
коллегия Киевского апелляционного хозсуда не согласилась с этим аргументом, отметив,
что “сам только факт возбуждения против ответчика судебных дел по искам различных
юридических лиц не свидетельствует ни о том, что он находится в затруднительном
финансовом положении, то есть не имеет достаточно средств для выполнения своих
обязательств, ни о том, что указанные исковые требования будут удовлетворены, ни о том,
что ответчик, даже в случае удовлетворения всех исков, включая этот, не будете иметь
возможности выполнить решения судов”. Кроме того, суд отметил, что кроме
поручительства, долговые обязательства ПАО “Завод по обработке цветных металлов”
обеспечены ипотекой и залогами. Речь идет о здании цеха по производству медной
катанки, находящегося по адресу: Донецкая область, Артемовск, 42, площадью 6 946,1 кв. м
и земельный участок размером 0,94 га, на котором расположен указанное имущество
стоимостью 35,8 млн грн. Также в залоге по кредиту движимое имущество стоимостью 52,8
млн грн и 20 млн грн, имущественные права по контракту от 21 марта 2013 года,
заключенному между ПАО “Завод по обработке цветных металлов” и компанией Kiomenta
Traiding LT” (максимальный размер требования залогодержателя $7,5 млн). По данным
НКЦБФР, на конец 2016 года владельцем 38,1% акций ПАО “Завод по обработке цветных
металлов” было ЗАО “Укрподшипник”, конечные бенефициары которого - братья Клюевы.
С февраля 2014 года Андрей Клюев в бегах. Ранее Клюев работал руководителем
Администрации президента Виктора Януковича, первым вице-премьером и секретарем
СНБО. Его родной брат Сергей остается народным депутатом Верховной рады, сейчас
беспартийным. С июня 2015 года против Андрея Клюева генпрокуратура ведет уголовное
производство, он объявлен в розыск.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Что стоит за нынешней попыткой национализации
имущества олигархов

КОМПАНІЇ & РИНКИ

18.04.2017

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

За стремлением властей отобрать у олигархов часть принадлежащих
им активов прослеживаются политические мотивы. Желания создать
прозрачные и понятные всем правила игры чиновники пока не проявляют.

О необходимости борьбы с олигархией власти заговорили сразу после победы
Революции достоинства. И даже подтвердили слова конкретными шагами - к примеру,
расторгли договоры аренды структур Дмитрия Фирташа с Иршанским и Вольногорским
ГОКами, благодаря которым олигарх получал титановую руду по заниженным ценам. А
немногим позже изменили Закон "Об акционерных обществах", вернув возможность
государству управлять "Укрнафтой", в которой "Нафтогазу" принадлежит контрольный
пакет акций. В 2015 году президент много говорил и о необходимости ограничить
энергетическую монополию Рината Ахметова, в том числе предлагал разделить
принадлежащий ему ДТЭК на добывающие и энергетические активы, что сделало бы более
прозрачными процессы ценообразования внутри компании. Казалось, новые власти
наконец решили пойти по цивилизованному пути: никаких переделов собственности,
которые неизбежно заканчиваются разборками олигархата, но непримиримая борьба с
преференциями и создание прозрачных правил игры. Одним словом, всё как в Европе.
Впрочем, уже в 2016-м деолигархизация практически свернулась. Для Фирташа так и не
ввели плату за использование облгазами государственных распределительных сетей, о
необходимости которой говорили с 2015 года. ДТЭК Ахметова получил более чем
привлекательные тарифы на продажу электроэнергии за счёт введения Нацкомиссией по
регулированию энергетики и коммунальных услуг формулы "Роттердам+" (устанавливает
на добытый в ОРДЛО уголь паритет цены с импортным топливом). У близких к Виктору
Януковичу Николая Злочевского, Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко так и не забрали
полученные с нарушением правил лицензии на добычу газа и нефти. Одним словом, о
борьбе с олигархами государство полностью забыло. В декабре прошлого года слово
"деолигархизация" приобрело совсем другой смысл - власти национализировали
принадлежащий Игорю Коломойскому и его партнёрам по группе "Приват" ПриватБанк.
Впрочем, с ПриватБанком ситуация была довольно неоднозначной: НБУ нашёл в
финучреждении "дыру" в 150 млрд грн, и акционеры якобы добровольно согласились
отдать государству финучреждение вместе с долгами. Но уже апрельский раунд
национализации - попытки пересмотреть результаты приватизационных конкурсов по
компаниям "Днеправиа" Игоря Коломойского и "Укртелеком" Рината Ахметова трудно
трактовать как-либо иначе, чем силовой передел собственности.
Было ваше, стало наше. Недавно хозсуд Днепропетровской области вернул 95%
акций авиакомпании "Днеправиа", которую связывают с Игорем Коломойским, государству.
Вместе с ней в госсобственность должны вернуться взлётно-посадочная полоса и аэропорт
Днепра. Практически в то же время Фонд госимущества заявил о намерении добиться
возврата в госсобственность 93% акций принадлежащего Ринату Ахметову "Укртелекома".
В обоих случаях формальной причиной пересмотра приватизационных конкурсов стало
якобы несоблюдение владельцами компаний инвестиционной программы. В случае с
"Днеправиа" компания "Галтера", которой принадлежат акции перевозчика и аэропорта,
должна была модернизировать инфраструктуру аэропорта. А "Укртелеком" был обязан за
свой счёт построить и передать на баланс государству систему правительственной связи.
Кроме того, СКМ до сих пор окончательно не рассчитался с госбанками по кредитам,
взятым на приватизацию "Укртелекома". Впрочем, это скорее формальные придирки. В
обоих случаях приватизация компаний прошла непрозрачно. Так, в случае "Днеправиа"
вышеупомянутая "Галтера" была единственным участником приватизационного конкурса,
и 59 млн грн, за которые она приобрела акции "Днеправиа", лишь на 600 тыс. грн
превышали стартовую цену торгов. В случае с "Укртелекомом" Ахметов купил компанию не
напрямую у государства, а у некой кипрской EPIC telecom invest, которая и выиграла
приватизационный конкурс в 2010 году. Данную компанию связывают с окружением
Виктора Януковича, а также с Дмитрием Фирташем и Сергеем Лёвочкиным.
Мутная вода. История приватизации этих активов действительно неоднозначна, и
с формальной точки зрения найти причины для их возврата в госсобственность можно.
Другой вопрос, что упомянутые конкурсы - далеко не самые вопиющие случаи финансовых
злоупотреблений. Простой пример. В 2013 правительство Николая Азарова взяло в кредит
у РФ $3 млрд, которые большей частью "донецкие" вывели из страны перед бегством.
Новые власти оспорили в Лондонском арбитраже долг перед РФ как "одиозный долг",
который по сути является частным долгом коррумпированного правительства, а не долгом
государства. Прецеденты оспаривания одиозного долга в мировой практике есть, и в
момент подачи иск имел достаточно неплохие перспективы. Но за три года, прошедшие со
времени Майдана, ни В.Янукович, ни Н.Азаров так и не были осуждены. В стране
продолжает работать принадлежащий их приспешникам бизнес. Поэтому Лондонский суд
отказался рассматривать процесс о долге перед РФ в политическом контексте, что означает
фактический проигрыш дела. Даже если вернуться к национализации вышеупомянутых
"Укртелекома" и "Днеправиа", остаётся много непонятных деталей. К примеру, как уже
говорилось, Ахметов до сих пор не рассчитался по взятым для покупки "Укртелекома"
долгам перед госбанками. В 2015 г. было достигнуто соглашение о реструктуризации долга,
частью которого стала передача акций "Укртелекома" в залог по обеспечению кредита. То
есть государство может вернуть себе "Укртелеком" и без публичной возни с
национализацией. Много неясностей и с "Днеправиа". Сам по себе авиаперевозчик - это
несколько старых самолётов в лизинге и семь назначений на международные трассы. Вряд
ли авиакомпания представляет для государства какой-либо коммерческий интерес. Если
же говорить об аэропорте, то в регионе находятся два государственных аэропорта:
Запорожье и Кривой Рог. Они обладают приблизительно таким же потенциалом
пассажиропотока и приблизительно такой же потребностью в инвестициях, что и аэропорт
Днепра. Если государство не в состоянии найти деньги для реконструкции двух своих
аэропортов, зачем нужен в госсобственности третий точно такой же объект?
Кнут и пряник. Можно предположить, что за нынешней национализацией стоит всё
же политика, а не желание провести кардинальную перезагрузку отношений властей с
крупным бизнесом. Распадающаяся на куски коалиция в парламенте нуждается в голосах
депутатов, так или иначе ориентированных на крупнейших олигархов. Нельзя исключать,
что власти проводят традиционную политику "кнута и пряника": с одной стороны,
предоставляют олигархам преференции, с другой - дают понять, что в случае чего они
могут остаться и без бизнеса. Впрочем, для властей подобная политика может иметь
непредсказуемые последствия. К примеру, как только начала подниматься тема
национализации "Днеправиа", набсовет компании разрешил менеджменту купить у
подконтрольного Коломойскому "Днепразота" продукцию на 75 млн грн. Вполне вероятно,
что если власти решат идти до конца, то в придачу к требующему значительных
инвестиций аэропорту получат ещё и очень "красивый" долг. Который взыскать с бывших
акционеров окажется невозможно. На юристах Коломойский никогда не экономит. В любом
случае происходящие в стране процессы с реальной деолигархизацией ничего общего не
имеют. У государства есть несколько проверенных мировой практикой рецептов борьбы с
олигархией. Таким рецептом может стать "нулевая декларация" - признание прав на
активы, которыми владел тот или иной олигарх на момент её составления, вне
зависимости от того, как актив получен в собственность. …
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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Остап Семерак: Україна розробляє Морську стратегію
відповідно до вимог ЄС
19.04.2017

Україна розпочала запровадження сучасної європейської системи
морського екологічного моніторингу та розробляє нову Морську стратегію,
яка базується на європейських принципах.
Про це на прес-конференції повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап
Семерак, презентуючи наукові висновки, які базуються на результатах спільних
чорноморських досліджень, що проводяться в Україні та Грузії в 2016 році, в рамках
проекту ЄС/ПРООН "Покращення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS-II)".
Він пояснив, що Україна відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС взяла на себе зобов’язання
формувати державну політики щодо охорони морського середовища на європейських
засадах. «Рамкова Директива Європейського Союзу про Морську стратегію визначає задачі
екологічної політики країни щодо моря. Україна згідно з Угодою про асоціацію з ЄС взяла на
себе зобов’язання до 2021 року імплементувати цей документ у повному обсязі. Зараз
Мінприроди працює над виробленням нової державної політики щодо охорони морського
середовища відповідно до європейських підходів», - пояснив Остап Семерак. За словами
Міністра екології та природних ресурсів, відповідно до Рамкової директиви про Морську
стратегію визначено певний стандарт або еталон для морського середовища – Гарний
екологічний стан (ГЕС), який визначається за 11 так званими дескрипторами гарного
екологічного стану та понад 60 показниками з поетапним підходом для досягнення
поставлених цілей протягом 6 років. «Наразі ми навіть трохи випереджаємо очікуваний
графік імплементації Морської Директиви ЄС. Ми вже підготували проект майбутньої
постанови Уряду про Морську стратегію та розробили анотовану структуру майбутньої
Морської стратегії», - розповів Остап Семерак та закликав екологічну громадськість взяти
активну участь у розробці Морської стратегії країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінприроди

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Разом із Українсько-данським енергетичним центром опрацьовуємо
нові напрями розвитку "чистої" енергетики в Україні
20.04.2017

Про
продовження
українсько-данської
співпраці
у
сфері
відновлюваної енергетики та енергоефективності домовилися під час
зустрічі Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та головний радник
Українсько-данського енергетичного центру Андерс Крістенсен.
Серед пріоритетних напрямів співробітництва - створення українського ринку
твердого біопалива, стимулювання впровадження проектів з будівництва біоТЕЦ,
зменшення викидів парникових газів та використання побутових відходів для виробництва
енергії. «Обмін спільними напрацюваннями дозволяє удосконалювати національну
політику у зазначених сферах та сприяти залученню інвестицій, реалізації пілотних
проектів. Також ми готові спільно з іноземними колегами створити ефективні інструменти
для впровадження проектів. Наприклад, розробка фінансової моделі біоТЕЦ полегшить
залучення інвесторів та бізнесу до роботи на цьому ринку», – наголосив під час зустрічі
Голова Агентства Сергій Савчук. Нагадаємо, що 5 квітня у рамках офіційного візиту
Президента України Петра Порошенка до Данії відбулося підписання підготовленого
Держенергоефективності Меморандуму про взаєморозуміння у сферах енергоефективності
та відновлюваної енергетики між двома країнами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності
Співпраця України та Польщі в нафтогазовій сфері сприятиме
підвищенню рівня енергетичної безпеки
21.04.2017

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
Галина Карп зустрілася із Державним секретарем Голови Ради Міністрів
Республіки Польща, Уповноваженим Уряду з питань стратегічної
енергетичної інфраструктури Піотром Наімським.
Галина Карп поінформувала, що на сьогодні Україна вже здійснила значні зрушення
на шляху до глибоких і системних реформ в енергетиці. Так, трансформація енергетичного
сектору України відповідно до ринкових засад функціонування, конкуренції і норм
законодавства ЄС стимулюватиме підвищення ефективності цього сектору, економіки в
цілому та сприятиме економічній діяльності суб’єктів енергетичноі сфери зокрема. Сторони
обговорили основні напрями співробітництва: побудова газового інтерконектора ПольщаУкраїна: реалізація зазначеного проекту сприятиме зміцненню ролі Польщі та України на
регіональному ринку газу як транзитних країн, що дозволить посилити безпеку постачання
палива в регіоні; будівництво нового нафтопроводу «Броди – Адамова застава» в рамках
реалізації проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК), у
підготовленні якого беруть участь як українська, так і польська компанії. Пані Карп
зазначила, що у нас є можливості вже зараз забезпечити постачання різних сортів нафти на
нафтопереробні підприємства польського концерну «Орлен» в Чехії нафтопроводом
«Південна Дружба». Також Галина Карп відмітила важливість реалізації пілотного Проекту
«Енергетичний міст Україна – Європейський Союз», який може стати одним з ключових
елементів підвищення рівня енергетичної безпеки. Сторони підкреслили, що поглиблення
співпраці буде мати подальші перспективи для розвитку, що становитимуть
взаємовигідний інтерес для обох країн. У зустрічі також взяли участь Голова правління
компанії Gaz-System S.A., представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз".
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерго
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Холодницкий озвучил причину задержания
Мартыненко

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом
законопроект «О рынке электроэнергии»
18.04.2017

Главное изменение - внедрение новой модели рынка, подразумевающей
постепенный отказ от услуг государственного посредника-монополиста в
операциях купли-продажи электроэнергии.
Больше других эти перемены интересуют бизнес, которому за годы независимости
Украины удалось создать вертикально-интегрированные энергетические холдинги.
Основной, это, конечно, ДТЭК Рината Ахметова, в распоряжении которого находятся самые
ликвидные вырабатывающие энергию тепловые электростанции, и поставляющие ток
дистрибуторы. «От внедрения рынка электроэнергии выиграет каждый украинец,
поскольку именно потребитель станет главным. Он сможет выбирать поставщика, получит
справедливую цену и новое качество услуг», – назвал основные преимущества принятого
акта генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Такая оценка топ-менеджера Рината
Ахметова воспринимается так, будто новый закон принимался в интересах донецкого
бизнесмена. Но это не так. Во-первых, потому что этот документ во многом дублирует
нормы Третьего энергетического пакета ЕС (в том числе в вопросе разделения компаний по
направлениям распределения и передачи электроэнергии). Во-вторых, закон «О рынке
электроэнергии» запускает процесс переформатирования сложившихся правил управления
отдельными крупными игроками рынка. В первую очередь речь идет об операторе
магистральных электросетей – госкомпании «НЭК «Укрэнерго». Закон предусматривает,
что она должна будет пройти корпоратизацию, тем самым на один шаг приблизившись к
получению статуса независимого оператора энергосистемы. «Реализация закона затронет
«Укрэнерго» уже к концу 2017 года - началу 2018 г, так как у компании есть большие
обязательства по своему вторичному законодательству», - спрогнозировал директор по
коммуникациям и международному сотрудничеству «Укрэнерго» Михаил Бно-Айриян. Но
самые главные изменения коснутся упомянутого госпредприятия «Энергорынок». Отказ от
его услуг подразумевает разделение на два отдельных предприятия: оператора рынка и
гарантированного покупателя. Первый будет работать как своеобразная биржа, на
площадке которой будут проводиться торги электроэнергией, а второй - выполнять роль
балансера ценовых колебаний для потребителя. При этом ни в одной из этих ролей ГП
«Энергорынок» уже не будет «кассиром» - распорядителем средств между рядовыми
участниками топливно-энергетического комплекса. Больше других потеря этой функции
должна расстраивать основателя группы «Энергетический стандарт» Константина
Григоришина. Ведь, по данным источников «ОЛИГАРХА», именно к команде этого
бизнесмена, который был известен как бизнес-партнер Петра Порошенко до его избрания
президентом, причисляют нынешнего главу ГП «Энергорынок» Юрия Гнатюка. Другой
вопрос, что до потери статуса посредника в операциях по купле-продаже электроэнергии
«Энергорынок» останется при своем еще как минимум ближайший год-полтора – пока не
будут приняты все необходимые для этого нормы вторичного законодательства. А это
время руководство компании вполне может использовать для решения многих насущных
вопросов. Например – для переуступки нужным структурам задолженности ликвидных
энергетических предприятий, которая в настоящее время измеряется миллиардами гривен.
Читать полностью >>>
© Олег КУЛЬБИДА, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Китaйці хочуть збудувaти нa Кропивниччині нову
урaнову шaхту

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Уряд планує 26 квітня розглянути Стратегію
розвитку українських шахт
12.04.2017

Уряд планує на своєму засіданні 26 квітня розглянути Стратегію
розвитку українських шахт, яка має стати фундаментальним
документом урядового бачення подальшої роботи всією вугільної галузі.
«Дуже прошу пришвидшити роботу з формування такої Стратегії. Зараз приймемо
рішення: 26 квітня на Уряді маємо розглянути Стратегію. Це має бути фундаментальна
робота й Дорожня карта, що треба зробити в цій сфері, в тому числі в цьому році. Ми
виділили 1,8 млрд грн. Маємо визначитися, як управляти цими ресурсами», - сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду 12 квітня. Він
підкреслив, що в Стратегії треба відповісти на низку питань в тому числі щодо умов праці
шахтарів, формування собівартості вугілля, ситуації навколо проблемних шахт. «Хотів би
отримати системний документ», - зазначив Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна має намір закупити у США більше
3 млн т. антрациту
19.04.2017

12.04.2017

У Міненерговугілля обговорили з китaйцями можливість реaлізaції
інвестиційного проекту нa бaзі Новокостянтинівської урaнової шaхти. Прo це
пoвідoмляє Depo.Кропивницький.
Міністр Ігор Нaсaлик підтвердив підтримку пропозицій ДК "Ядерне пaливо" про
нaміри щодо спільного з китaйськими фaхівцями освоєння Новокостянинівського
родовищa урaнових руд тa будівництво шaхти нa його бaзі. Крім цього, сторони домовилися
про продовження терміну дії угоди про виділення китaйськими інвесторaми Укрaїні
кредитної лінії у сумі $3,656 млрд, і нaрaзі нa рівні уряду розглядaється можливість
використaння кредитних коштів для реaлізaції спільних проектів. Нaгaдaємо, нa почaтку
лютого 2017 року облaснa рaдa звернулaся до Кaбміну з клопотaнням відновити
будівництво зaводу з виробництвa ядерного пaливa у Смоліному. Проект будівництвa цього
зaводу, який був широко розпіaрений при президентстві Януковичa, нaрaзі зaморожений.
Рaніше повідомлялося, що тaкий зaвод можуть збудувaти в Укрaїні компaнії з Фрaнції,
Китaю, a тaкож aмерикaнсько-японськa компaнія.
Читати повністю >>>
За матеріалами kr.depo.ua
РУХ НОВИХ СИЛ виступив проти розробки уранового
родовища на Запоріжжі
12.04.2017

РУХ НОВИХ СИЛ підтримав жителів м. Гуляйполе, які вже багато років
борються проти надання дозволу на розробку уранового родовища. Про це
повідомляє прес-служюа політичної партії.
Видобуток уранової руди – це загроза для мешканців Запорізької області, які не
повинні ризикувати власним здоров’ям заради збагачення олігархічних груп. Про це
йшлося під час зустрічі лідера РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі з громадою м.
Гуляйполе Запорізької області. Підставою для чергового загострення проблеми стало
рішення міськради про створення Гуляйпільскої ОТГ. До об’єднання не увійшли 5 громад на
заході району, у тому числі – селище Залізничне та 13 сіл прилеглих до території родовища.
Там проживає менш ніж 5 тисяч мешканців. Таким чином, відтепер є всі умови для
створення маленької контрольованої ОТГ, яка легко може надати дозвіл на розробку
кар’єру. До активістів РУХУ НОВИХ СИЛ Запоріжжя звернулися занепокоєні мешканці м.
Гуляйполя, які побоюються, що будівництво уранового кар’єру почнеться попри численні
протести громади. За словами біолога, фахівця з захисту і збереження здоров’я Анатолія
Сала, видобуток уранової руди на Запоріжжі впливатиме на екосистему усієї України.
«Видобуток урану негативно вплине не тільки на Запоріжжя, а й на всю Україну. Стічні води
з кар’єру потраплять у Дніпро, а відтак й у Азовське море. Від вибухів під час розробки не
виключений зсув ґрунтів і руйнування житлових будинків. Але найбільшу загрозу
становить радіоактивний газ Родон, що буде просочуватись назовні і накопичуватись у
підвалах і на нижніх поверхах. Його випромінювання небезпечніше, ніж від пилу. Ця
радіація може викликати мутацію генів на спадковому рівні», - підкреслив Анатолій.
Показово, що після того як в області стало відомо про візит Михайла Саакашвілі, Запорізька
ОДА спростувала інформацію про підготовку видобутку урану на Гуляйпільщині.
Нагадаємо, що у 2011 році Залізнична селищна рада вже відмовляла у наданні дозволу ТОВ
«Гуляйполе Айрон». Проте вже у 2013 р. облрада надала дозвіл на розробку ПАТ НАК
«Надра України» і «Газоіл корпорейшн лімітед», що пов’язана з родиною Юрія Іванющенко..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Партії «РУХ НОВИХ СИЛ»
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепа Николая Мартыненко
задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".
Досудебное расследование установило, что в период с 2013 по 2016 г. преступная
организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат",
должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группой
лиц, имевших контроль над указанными компаніями, в том числе Мартыненко, совершено
растрату средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн. Растрата произошла вследствие
неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи
уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника
STEUERMANN. "В дальнейшем указанные средства, перечислены на счета компании
STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и
"DALLAS FUEL SA" руководителями и участниками преступной организации обращено в
свою пользу", - пояснил Холодницкий. Вручение сообщения о подозрении осуществляют
детективы НАБУ. В то же время адвокат экс-нардепа Петр Бойко отметил, что Мартыненко
задержали на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.
"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Ясно лишь, что речь идет не о
деле, связанном с" Энергоатомом ". Это тем более удивительно, потому что даже по
"Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ
мотивировали тем, будто Мартыненко мог бы бежать из Украины", - отметил Бойко.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

Україна планує закуповувати у Сполучених Штатів Америки близько
3,5 млн тонн вугілля антрацитової групи. Про це сказав міністр енергетики та
вугільної промисловості Ігор Насалик.
"Вони зараз дали нам згоду десь 300-350 тисяч тонн в місяць видавати. Це по року
буде близько 3,5-4 млн тонн. Якщо ми домовимося по цьому контракту, то нам не потрібні
будуть всі інші", - сказав Насалик журналістам перед початком засідання уряду у середу. За
його словами, зараз Україні допомагає американське посольство у цьому питанні. "Не
виключено, що ми вийдемо в кінці місяця по закупках антрацитової групи безпосередньо у
Сполучених Штатів Америки. По логістиці це вигідніше. Десь відсотків на 60 ми виграємо в
логістиці. І друге - там дуже цікава ціна", - додав урядовець. Відзначимо, Міністр енергетики
та вугільної промисловості Ігор Насалик вніс на рогляд уряду проект розпорядження про
заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля. Трохи раніше міністр
заявляв, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати
його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. Нагадаємо, Антимонопольний
комітет України надав підприємствам групи ДТЕК низку обов’язкових до розгляду
рекомендацій щодо закупівлі енергетичного вугілля для виробництва електричної енергії
на конкурентних засадах. Зокрема, це стосується ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК
Східенерго» і ПАТ «ДТЕК Західенерго». В АМКУ наголосили, що на сьогодні ринок
енергетичного вугілля в України функціонує в умовах зменшення виробництва вугілля на
Донбасі, втрати власниками контролю над вугледобувними підприємствами,
розташованими на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють
свої повноваження, пошкодження та знищення шахтного фонду, руйнації залізничної
інфраструктури, наявності державної підтримки державних вугледобувних підприємств,
відсутності біржової торгівлі енергетичним вугіллям для потреб теплової енергетики. «За
таких умов закупівля групою ДТЕК певного обсягу енергетичного вугілля на конкурентних
засадах могла б стати індикатором ринкової ціни на паливо та, як наслідок, усунути умови,
які можуть сприяти виникненню можливих порушень законодавства про захист
економічної конкуренції на ринках електричної енергії та енергетичного вугілля», зазначила на засіданні комітету перший заступник голови АМКУ Марія Ніжнік. АМКУ
завершує збір та аналіз доказів у справі, розпочатої за ознаками зловживання групою ДТЕК
монопольним становищем на ринку. За результатами розгляду цієї справи комітетом буде
прийнято рішення щодо становища групи ДТЕК на ринку генерації електроенергії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

ДТЭК инициировал рассмотрение инвестиционного спора с РФ
по своим активам в Крыму

Украина запустит ядерное топливо Westinghouse
еще на трех блоках ЗАЭС
13.04.2017

Украина планирует запустить ядерное топливо производства
компании Westinghouse на энергоблоках № 1,3 и 4 Запорожской АЭС. Один из
блоков станции уже работает на топливе этой марки.
"Очень много внимания было уделено проекту квалификации ядерного топлива
производства Westinghouse на энергоблоках АЭС Украины. На данный момент оно
применяется на 3 блоках: 2 и 3 ЮУАЭС и 5 ЗАЭС. В случае успешного использования в этих
энергоблоках, использование будет также расширено на 1,3 и 4 энергоблоки ЗАЭС", сообщил начальник отдела эксплуатационной безопасности, государственный инспектор
Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Роман
Халенко по результатам национального доклада Украины на Седьмой обзорной совещании
Конвенции о ядерной безопасности.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НАЭК "Энергоатом" за 3 мес. увеличил выработку
электроэнергии на 4,1%

14.04.2017

Производство электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в январе-марте
2017 г. возросло на 4,1% (на 930,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 23 млрд 837,8 млн кВт-ч.
Плановое задание по производству электроэнергии за 3 мес. 2017 г. перевыполнено
на 3,1%. Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 22 млрд 476,8 млн кВт-ч
электроэнергии против 21 млрд 585,8 млн кВт-ч в январе-марте-2016. Доля "Энергоатома"
в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 57,2%, в
общей структуре производства электроэнергии в стране – 55,6%. "Энергоатом" в январемарте 2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на
сумму 12 млрд 637,5 млн грн (с НДС), что на 15,6% больше, чем за аналогичный период
2016 года (10,929 млрд грн). Объем капитальных вложений составил 519,8 млн грн против
764 млн грн за январь-март-2016. Финансирование капвложений составило 1 млрд 811,8
млн грн против 1 млрд 340,5 млн грн. НАЭК за три месяца перечислила в бюджеты всех
уровней 2 млрд 623,4 млн грн, расчеты по страхованию составили 337,4 млн грн.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 79,6%,
что на 4 п. п. больше, чем в январе-марте 2016-го. При этом коэффициент готовности
несения номинальной электрической нагрузки составил 85,3%, что на 2,6 п. п. меньше, чем
в первом квартале 2016-го. В работе АЭС Украины за три месяца было зафиксировано одно
учетное нарушение, тогда как за аналогичный период прошлого года их было
зафиксировано пять. По итогам первого квартала 2017 года общая продолжительность
пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 187,87 суток против 225,03 суток в
январе-марте-2016. Радиационные параметры работы атомных электростанций за
указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала
и населения обеспечивалась на достаточном уровне.
Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году снизил производство электроэнергии на 7,6% (на 6
млрд 656,7 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 81 млрд 183,5 млн кВт-ч, выработку – на 7,8%
(на 6 млрд 399,5 млн кВт-ч), до 76 млрд 162,3 млн кВт-ч. "Энергоатом" является оператором всех
четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК
также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и
построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5
МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.

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

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Київрада зробила перший крок для
відмови від Київенерго

11.04.2017

ПАО "ДТЭК Крымэнерго" начало процедуру разрешения
инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках соглашения
между Правительствами Украины и России о взаимной защите
инвестиций.
Согласно сообщению ДТЭК, данный спор вызван национализацией инвестиций
компании на территории Крыма. В случае если спор не будет разрешен путем переговоров,
"ДТЭК Крымэнерго" намерен передать его на рассмотрение в международный арбитраж.
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить
более $500 млн. "Стоимость движимого и недвижимого имущества ПАО "ДТЭК
Крымэнерго", которое было национализировано решением Государственного Совета
Республики Крым, составляет более $500 млн", - отметили в энергохолдинге. Для защиты
своих интересов "ДТЭК Крымэнерго" привлек международную юридическую компанию
Covington and Burling LLP. "С момента незаконного захвата "ДТЭК Крымэнерго" мы активно
занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы,
разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной
практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес РФ официальное
уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите
инвестиций между Украиной и Россией", - сообщил исполняющий обязанности
генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук. В ДТЭК напомнили, что
соглашение между правительствами обеих стран о взаимной защите инвестиций
предусматривает возможность разрешения споров путем переговоров, после которых
стороны имеют право обратиться в арбитраж. "ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим
поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии
на территории Крымского полуострова.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
“Интерпол” объявил в международный розыск
экс-главу “Энергомережи”
11.04.2017

“Интерпол” объявил в розыск экс-председателя правления ЧАО
“Холдинговая компания “Энергомережа” Дмитрия Крючкова. Об этом
свидетельствует определение Соломенского районного суда Киева.
“Письмом рабочего аппарата Укрбюро Украины Нацполиции от 24 февраля 2017 г.
сообщено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, по состоянию на 23
февраля гражданин Украины ОСОБА_5 (Дмитрий Крючков), значится в международном
розыске для привлечения к уголовной ответственности”, - говорится в материалах суда.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает Крючкова в хищении средств
“Запорожьеоблэнерго” и ряда промышленных предприятий Запорожской области при
подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих “Энергомереже”
взыскивать в свою пользу промышленных предприятий задолженность за поставленную
электроэнергию. Как сообщалось, в июле 2016 г. НАБУ объявило в розыск руководителя ХК
“Энергомережа” Д.Крючкова по делу о выводе 346 млн грн из ПАО “Запорожьеоблэнерго”. В
2015 г. по такой же схеме финансовой помощи выводились средства из “Харьковоблэнерго”
и “Черкассыоблэнерго”. По информации НАБУ, Крючков с 17 мая 2015 г. изменил свое место
проживание, устоявшийся образ жизни и номера телефонов. По данным НАБУ Крючков с
того момента находился на территории России, Словакии, Австрии и Монако. Напомним, в
конце 2014 г. компания “Энергомережа” получила согласование Министерства энергетики
и угольной промышленности на осуществление импорта электроэнергии из России. Это
согласование было подписано бывшим заместителем министра энергетики Вадимом
Улидой, который 26.11.2014 в связи с этим был уволен. Председатель НКРЭКУ Дмитрий
Вовк ранее сообщил, что лоббистом Крючкова из “Энергомережи” был нардеп от “БПП”
Игорь Кононенко. Нардеп Лещенко связывал Крючкова также с Григорием Суркисом.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

11.04.2017

Депутати комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку 11 квітня погодили проект рішення про
припинення угоду про співпрацю між КМДА та ПАТ Київенерго.
Чинний договір з постачальником теплової енергії киянам закінчується 31 грудня у
поточному році. Для уникнення перебоїв з забезпеченням опалювального сезону його
планують продовжити ще на 4 місяці – до 26 квітня 2018 року включно, зазначили у
відомстві. В проекті рішення окремим пунктом чітко вказано, що договір з Київенерго місто
припиняє 27 квітня 2018 р. Документ має ще пройти кілька етапів: обговорення комісією з
питань власності, після чого його розглядатимуть на пленарному засіданні Київради.
Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, місто не збирається продовжувати
контракт з Київенерго більше, ніж на половину опалювального сезону наступного року фактично до його завершення.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
Вже п'ять антрацитових ТЕС
зупинили роботу
18.04.2017

Слов'янська ТЕС, що використовує для роботи вугілля антрацитової
групи, 18 квітня зупинила роботу через відсутність палива. Про це
повідомляє слухба новин порталу ukrinform.ua
З теплоелектростанцій, що працюють в Україні на антрациті, в роботі залишилася
лише Луганська ТЕС, розташована в місті Щастя. Про це свідчить статистика Міненерго
щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ. "Слов'янська ТЕС
зупинила роботу через відсутність палива", - йдеться у документі. Зазначається, що з цієї ж
причини раніше були зупинені Придніпровська ТЕС, Криворізька ТЕС, Трипільська ТЕС та
Зміївська ТЕС. Як випливає з документа, з антрацитових ТЕС станом на 18 квітня продовжує
роботу тільки Луганська ТЕС, яка є джерелом електрики для північної частини Луганської
області. Очікуваний термін спрацювання складів на цій ТЕС - 44 доби. В Україні на вугіллі
повністю або частково працюють 13 теплових електростанцій, з них шість - на вугіллі
дефіцитної антрацитової групи, яка видобувається на окупованих територіях Донбасу.
Після запровадження Україною заборони на торгівлю з ОРДЛО у березні 2017 року Україна
закуповує в Росії 221 тис. тонн вугілля коксової групи. Ще майже 73 тис. тонн коксового
вугілля Україна закуповує в ПАР, 119 тис. тонн - у Польщі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций
НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн.
13.04.2017

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) зарегистрировала отчет об итогах частного размещения акций
ПАО "НАК "Нафтогаз Украины".
По данным регулятора, уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" был увеличен на
29,7 млрд грн – до 190 млрд 150,481 млн грн. Отметим, за 2016 г. НАК “Нафтогаз Украина”
получил чистый доход в 26,5 млрд грн, который был получен в основном от транзита. “По
результатам 2016 года “Нафтогаз” получил чистый доход в размере 26,5 млрд грн, которое
было обеспечено в основном прибылью от транзита”, - сообщает НАК. При этом компания
получила убыток по направлению деятельности “Оптовая торговля газом” в размере 2,9
млрд грн. “40% убытка обусловлено реализацией газа для потребителей, подпадающих под
действие специальных обязанностей (постановление КМУ от 01.10.15 №758)”, - сообщает
НАК. Наиболее прибыльным сегментом деятельности “Нафтогаза” был транзит природного
газа (28,7 млрд грн прибыли). “Нафтогаз получил положительный результат от участия в
капитале предприятий группы (2,4 млрд грн прибыли). “С другой стороны, убыточной
была деятельность с оптовой торговли газом (2,9 млрд грн убытка). Еще 1,7 млрд грн
убытков принесли другие расходы, уменьшенные на другие доходы. К этой сумме
включены обеспечение под судебные дела, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам
на счетах и другие начисления”, - сообщает компания. “По сравнению с 2015 годом доходы
от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд грн. Это произошло из-за
увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб м (22,5%) и девальвации национальной
валюты”, - сообщает “Нафтогаз”. Уменьшение убытков от оптовой торговли природным
газом (2,9 млрд грн против 42,4 млрд грн в 2015 году) стало следствием реформирования
рынка природного газа, отмечает НАК. В 2016 году “Нафтогаз” получил прибыль от участия
в капитале предприятий группы в размере 2,4 млрд грн, тогда как по результатам 2015
года убыток по этому направлению составил 6,2 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Хто і скільки видобув газу
в 2016 р.

Коболев: собственная добыча не приведет
к снижению цены на газ
15.04.2017

Найбільші приватні газовидобувні компанії знаходяться у руках
Ріната Ахметова, Миколи Злочевського, Віталія Хомутинніка, Ігоря
Коломойському та оточення Арсена Авакова.
В 2016 році газовидобувні компанії добули 20 млрд куб м газу. На підприємства НАК
“Нафтогаз України” припало 15,9 млрд. куб. м газу ( це на 1% менше, ніж у 2015 році).
Зокрема, видобуток “Укргазвидобування” становив 14,6 млрд куб. м газу, “Укрнафти” — 1,3
млрд куб. м газу. УГВ на 100% належить державі через “Нафтогаз” і весь видобутий газ
продає НАКу, який реалізовує це пальне населенню. Контрольний пакет акцій “Укрнафти”
також знаходиться у держави. При цьому ще 40% акцій належить компаніям олігархів Ігоря
Коломойського і Геннадія Боголюбова. Газ, який видобуває на своїх родовищах “Укранфта”
іде на орендований нею “Дніпроазот”, з якого там виробляють аміачні добрива. Завод
належить групі “Приват” Коломойського- Боголюбова. Майновий комплекс “Дніпроазоту”
“Укрнафта” орендує з 2011 р. Така схема дозволила “Привату” обійти вимогу про передачу
“Нафтогазу” всіх обсягів газу власного видобутку для забезпечення потреб населення, як
того вимагає закон. Газовидобувні підприємства, які не входять до НАК “Нафтогаз України”
минулого року видобули 4,1 млрд куб м газу, свідчать дані Міністерства енергетики та
вугільної промисловості. Беззаперечне лідерство в серед приватних газодобувних компаній
посіла компанія “Нафтогазвидобування”. Минулого року компанія добула 1,6 млрд куб м
газу. Це підприємство в 1999 заснували нинішній президент Петро Порошенко та колишній
народний депутат Микола Рудьковський. Через декілька років Порошенка в структурі
власності підприємства замінив Нестор Шуфрич. В 2012 р між Шуфричем і Рудьковським
стався конфлікт. В результаті чого обидва акціонери продали по половині своїх акцій
Рінату Ахметову. Сьогодні у найбагатшого українця - контрольний пакет найбільшою
газовидобувної компанії. Майже мільярд кубічних метрів газу видобула група компаній з
газового холдингу Burisma екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.
Сюди зокрема входять компанії: “Еско-Північ”, “Куб-Газ”, “Перша українська газонафтова
компанія”, “Парi” та “Надрагаз”. Компанії Злочевського отримали ліцензії на видобуток газу,
коли він очолював Міністерство екології, яке власне і займається питанням видачі дозволів
на видобуток корисних копалин. Після повалення режиму Януковича Злочевський втік з
країни, а Генеральна прокуратура завела справу на нього за статтею “незаконе збагачення”
і оголосила в розшук в січні 2015 року. Свердловини і гроші компанії були заарештовані.
Уже на початку 2017 року Burisma заявила, що в Україні закрито всі кримінальні справи
проти компанії і її президента екс-міністра екології Миколи Злочевського. За місяць до
цього - в грудні 2016 року Злочевський за межами країни зустрічався з нардепом “Блоку
Петра Порошенко” і найближчим соратником президента Ігорем Кононенко. Згодом стало
відомо, що весь 2016 рік компанії злочевського продавали природний газ компаніям
президента Петра Порошенка і його оточенню. Видобувна компанія “Укрнафтобуріння”
минулого року добула 310 млн куб м газу. Компанія розробляє високорентабельне
Сахалінське родовище з доведеними запасами - 15 млрд куб м газу. Компанію контролюють
народний депутата з групи “Відродження” Віталій Хомутиннік та олігарх Ігор
Коломойський. За даними ЕП, 22% акцій “Укрнафтобуріння” належить російському
мільярдеру Павлу Фуксу. Він їх придбав у представників колишньої влади. У лідера
“Відродження” Хомутинніка є ще одна газовидобувна компанія - ТОВ “Укргаз Інвест”, яке
закінчило 2016 рік з результатом в 18 млн куб м газу. Цю нову компанію було
зареєстровано в у вересні 2015 року, а видобуток газу вона розпочала уже в лютому 2016
року. За даними Liga.net, по 50% компанії належать Ігорю Абрамовичу і інвестиційному
фонду Каскад-Інвест. Абрамович у Верховній Раді 6-го скликання працював помічником
депутата Олександра Фельдмана. Основним власником Каскад-Інвеста є депутат від групи
Хомутинник. Компанії “Природні ресурси” та “Східний геологічний союз” олігарха Віктора
Пінчука видобули 239 млн куб. м. Як відомо, Пінчуку вдалося знайти спільну мову з діючою
владою. Продукція його компаній успішно закуповується держпідприємствами.
Газовидобувні компанії зі “Смарт-Холдингу” Вадима Новинського добули в 2016 році 191
млн куб м газу. Зокрема, “Укргазвидобуток” добула 98 млн куб. м, “Регал Петролеум
Корп.ЛТД” - 62 млн кубів і “Пром-енерго продукт” - 31 млн куб. м. Один з лідерів
“Опозиційного блоку” і його спонсор Вадим Новинський - бізнес-партнер Ріната Ахметова
по металургійному холдингу “Метінвест”. Майже 110 млн куб м газу видобули три компанії
з оточення міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, 90 млн куб м добуло ТОВ
“Енергія-95”. Ще 19 млн куб м - ТОВ “Актив Газ Ресурс” та ТОВ “Сахалінське”. “Енергія-95”
видобуває газ на Денисовському родовищі в Харківській області. За часів правління
Януковича Аваков втратив цей актив. Повернути контроль над компанією він зміг лише в
2015 році через рішення судів. “Актив Газ Ресурс” було зареєстровано на початку 2016 року
у Харкові за адресою Театральний провулок, 4. За даними Liga.net, це місце дислокації
основних активів Арсена Авакова, які входять в групу “Інвестор” і контролюються його
родиною. Основними бенефіціарами “Актив Газ Ресурс” є соратник Авакова - депутат від
Народного фронту Ігор Котвицький і екс-депутат від Батьківщини Віталій Данилов, який
також є давні бізне-партнером міністра. ТОВ “Сахалінське”, яке також належить
Котвицькому та Данилову, видобуває газ на Сахалінському родовищі. 75 млн м³ добула
минулого року компанія “Системойлінженнрінг”. Її власником є кіпрська Diloretio Holdings
LTD, а керує компанією Сергій Жеребко - колишній помічник “регіонала-втікача” Андрія
Клюєва. Коли Клюєв став головую Раду національної безпеки і оборони Жеребко очолив
його апарат. Компанії “Пласт” та “Надра Геоцентр” депутата-втікача Олександра Оніщенка
видобули 50 млн куб м газу. Оніщенко в 2016 році втік до Великобританії від українських
правоохоронних органів, які підозрюють його в створенні організованої злочинної групи,
яка завдала державі збитків в розмірі 3 млрд грн. Зокрема, п'ять компаній Оніщенка, які
працювали за спільними договорами з “Укргазвидобуванням” організували виведення
грошей від проданого газу через низку фіктивних компаній. Вони продавали газ, видобутий
в рамках договорів про спільну діяльність, за заниженими цінами на фіктивних аукціонах.
Покупці перепродували паливо, куплене на цих аукціонах, промисловості вже за ринковими
цінами. Отриманий прибуток переводили в готівку через конвертаційні центри. Шість
компаній (”Західнадрасервіс”, “Горизонти”, “Укрнафтогазінвест”, “Нордік”, “Геологічне бюро
“Львів”, “Прикарпатська енергетична компанія”), які належать бізнесмену Зіновію
Козицькому видобули в 2016 році 36 млн куб газу. Його компанії працюють на родовищах
Львівської та Івано-Франківської областей.
Читати повністю (табл.) >>>
© Юрій ВІННІЧУК
За матеріалами ukrrudprom.ua
Украина сократила добычу
нефти
19.04.2017

Добыча нефти в Украине в январе-марте 2017 года сократилась на
4,4% (на 17,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года –
до 381,8 тыс. тонн. Об этом сообщает ubr.ua
Добыча газового конденсата за этот период возросла на 6% (на 9,5 тыс. тонн) – до
168,2 тыс. тонн. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 3 мес. 2017 сократили добычу
нефти на 4,5% – до 371,9 тыс. т., газоконденсата – на 3,2%, до 114,3 тыс. т. ПАО "Укрнафта"
снизила добычу нефти на 3,6% (на 13,2 тыс. т.) – до 349,3 тыс. т., газоконденсата – на 12,2%
(на 2,3 тыс. тонн), до 16,6 тыс. тонн, ПАО "Укргаздобыча" сократило добычу нефти на 15,6%
(на 4,2 тыс. тонн) – до 22,7 тыс. тонн, газоконденсата – на 1,8% (на 1,8 тыс).
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Нынешней добычи газа из украинских месторождений недостаточно
для установления низкой цены на топливо. Об этом заявил председатель
правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев в эфире 5 канала.
При этом он подчеркнул, что установление низкой цены на газ - это коррупционное
решение. "Как в математике: низкая цена - равно коррупция", - сказал он. Коболев также
напомнил, что Украина прожила уже вторую зиму без российского газа. А государственная
компания, которая занимается добычей на территории нашего государства, наращивает
объемы. "Компания группы Нафтогаз, Укргаздобыча, смогла в первом квартале показать
положительную тенденцию увеличения добычи газа. Минимальный план увеличения
добычи газа этой компанией в этом году составляет 0,5 млрд кубометров. Это
минимальный план", - сказал глава Нафтогаза.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
НКРЭКУ выдала первые лицензии на поставку газа
компаниям Виктора Пинчука
10.04.2017

НКРЭКУ выдала лицензии на поставку газа по новым лицензионным
условиям ЧАО “Природный ресурсы” и ООО “Восточный геологический
союз”, которые входят в группу компания “Гео Альянс” Виктора Пинчука.
ООО “Восточный геологический союз” основано в марте 2003, ЧАО “Природный
ресурсы” в июле 2004. У обеих компаний одни и те же учредители - кипрские Geo Alliance
Oil-Gas One Limited и Geo Alliance Oil-Gas Public Limited. В 2016 году группа “Гео Альянс”
добыла 246 млн куб .м природного газа и 47 тыс. тонн нефти и газового конденсата. Группа
контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком. Напомним, в феврале Государственная
служба геологии и недр (Госгеонедра) выдала два специальных разрешений на
недропользование группе компаний «Гео Альянс». Копии соответствующих документов
обнародованы на сайте ведомства. В частности, ООО «Гео Альянс Миролюбовское» (Киев)
получило спецразрешение по Миролюбовской нефтегазовой площади (Харьковская обл.), а
ООО «ДИПИ Экстракшн» (зарегистрировано по тому же адресу, что и «Гео Альянс
Миролюбовское», – ON) по Прачивской площади (Черниговская обл.). Спецразрешения
сроком действия 20 лет выданы в ноябре-декабре 2016 г. Как сообщал OilNews, компания
«Природные Ресурсы» (входит в ГК «Гео Альянс») начала производство СПБТ на своем
предприятие в с. Луценки Лохвицкого района Полтавской области. Отметим, «Гео Альянс»
является группой компаний, в которую входит 19 юридических лиц. Она располагает 16
лицензиями на добычу природного газа и нефти, сконцентрированных преимущественно в
Днепро-Донецком бассейне. Две лицензии компании находятся в зоне АТО. В 2015 г «Гео
Альянс» добыла 271 млн куб. м природного газа и 51 тыс. т нефти.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
В 2016 г. "Укргазвидобування" увеличила
объемы бурения на 14%
14.04.2017

Компания "Укргазвидобування" наверстывает застой прошлых
лет и создает спрос на украинское производство. Об этом сообщила
пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook, передает gordonua.com
"За 2016 г. объемы бурения увеличились на 14% по сравнению с 2015 г. За 2017 год
планируется увеличение еще на 60%, до нового максимума с 2000 г.", – сообщили в НАК
"Нафтогаз Украины". Как сообщалось ранее, чистая прибыль государственной компании
"Укргаздобыча" за 2016 год, по предварительным данным, составила 11,9 млрд грн. При
этом в 2015 г. "Укргаздобыча" увеличила убыток на 6,1%, или на 14,002 млн грн, до 242,065
млн грн, по сравнению с 2014 годом (тогда убыток составил 228,063 млн грн). Напомним,
компания "Укргаздобыча" ожидает увеличение добычи природного газа в 2017 году на 3,54%, или на 0,5-0,6 млрд куб. м до 15-15,1 млрд кубометров, по сравнению с добычей в
текущем году. Глава "Укргаздобычи" уточнил, что этот объем включает газ, добытый по
договорам о совместной деятельности. Отметим, ПАО "Укргаздобыча" с 26 января по 1
марта 2017 г. по результатам тендеров сообщило о намерении заключить ряд соглашений с
ООО "Интерпайп Украина" о закупке стальных труб на общую сумму 1,15 млрд грн. Всего в
2016 году "Укргаздобыча" купила у "Интерпайп Украина" труб на 957,07 млн грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
ПАО "Укрнафта" рассмотрит возможность реализации имущества и
запасов для погашения налоговой задолженности
14.04.2017

ПАО "Укрнафта" привлечет консультантов для оценки возможности
реализации имущества и запасов с целью погашения своей налоговой
задолженности, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"В рамках альтернативного подхода по погашению налоговой задолженности
наблюдательный совет поручил председателю правления "Укрнафты" сформировать
техническое задание для привлечения консультантов по оценке имущества и запасов
углеводородов и юридических консультантов, которые должны разработать план
мероприятий по реализации имущества "Укрнафты" с целью погашения ее налоговой
задолженности", - говорится в сообщении со ссылкой на решение прошедшего 13 апреля
заседания наблюдательного совета. Председатель правления Марк Роллинс "Укрнафты"
должен передать соответствующие предложения на рассмотрение управляющего
комитета, который будет создан как совещательный орган по вопросам реструктуризации
финансового состояния компании. В него войдут представители акционеров и "Укрнафты".
Отметим, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 12,8 млрд грн. Как сообщалось, ПАО
"Укрнафта" в 2016 г. увеличила чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) – до 8
млрд 739,296 млн грн, по сравнению с 2015 г. Соответствующая информация содержится в
объявлении компании о собрании акционеров 18 мая 2017 года. По данным компании, ее
чистый доход в прошлом году упал на 21,5% (на 6 млрд 183 млн грн) – до 22 млрд 579 млн
грн, а убыток от операционной деятельности возрос в 4,2 раза (на 11 млрд 184 млн грн) –
до 14 млрд 698 млн грн. Долгосрочные обязательства компании в отчетном периоде в 2016
году возросли на 20% (на 282,338 млн грн) – до 1 млрд 691,619 млн грн, а текущие –
возросли на 19,4% (на 4 млрд 683,916 млн грн) – до 28 млрд 799,795 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Стокгольмский арбитраж проведет слушания по делу о расторжении СД
между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом"

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

14.04.2017

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ноябре
2017 г. проведет слушания по делу о расторжении договора о совместной
деятельности (СД) от 2002 г. между ПАО "Укргазвыдобування" и ООО
"Карпатыгаз".
Соответствующая информация содержится в отчете компании Misen Enterprises AB
(Швеция, акционер "Карпатыгаза") за 2016 финансовый год. По данным компании, она
получила официальную информацию о сути претензий "Укргазвыдобування" в феврале и к
маю должна подготовить возражения, встречные требования. Как сообщалось,
"Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о
расторжении договора СД с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании
убытков. "Укргазвыдобування" еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его
акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным
"Укргазвыдобування", Misen за период действия СД внесла в него только $3,68 млн
инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн
(за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин "Укргазвыдобування").
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Полтавский облсовет заблокировал выдачу спецразрешения
британской Cadogan Petroleum
20.04.2017

Полтавский облсовет отказал нефтегазовой компании Cadogan
Petroleum в согласовании специального разрешения на Загорянскую
нефтегазовую площадь. Об этом компания сообщила на сайте Лондонской
фондовой биржи.
По мнению Cadogan, такое решение обусловлено недовольством областных властей
в вопросе распределения ренты между центральным и местным бюджетом. Согласно
сообщению, компания добивалась согласования облсовета в течение 3 лет, однако так и не
достигла успеха, а ее старая лицензия на это месторождение утратила силу. “Cadogan
проанализировала доступные варианты действий и приняла решение, что в интересах
компании не оспаривать этот отказ и не подавать ту же заявку повторно. Компания
сохраняет возможность подачи новой заявки в будущем и/или участия в аукционе. Cadogan
также сохраняет право собственности на скважины, которые могут быть сданы в аренду
новому владельцу лицензии, если такая будет выдана”, - говорится в сообщении. Как
сообщалось, в марте Cadogan Petroleum вернула в работу две нефтяных скважины на
Монастырецкой лицензионной площади во Львовской области, которые ранее были
арендованы у компании “Укрнафта” по соглашению о разделе прибыли. В 2016 году
компания Cadogan Petroleum plc владеющая нефтегазовыми активами в Украине,
увеличила добычу углеводородов на 6% до 116 б.н.э. (баррелей нефтяного
эквивалента)/сутки по сравнению с 2015 годом. Сadogan Petroleum основана в октябре
2004 г. частными инвесторами для реализации проектов в нефтегазовом секторе стран
СНГ. В июне 2010 г. американская компания SAE Capital Holdings S.A. стала крупнейшим
акционером Cadogan, купив 29,12% ее акций, в ноябре Lloyds Banking Group plc.
(Великобритания) сконцентрировала 9,06% акций Cadogan. В апреле 2011 г. компания
Kellet Overseas Inc. сконцентрировала 8,12% акций Cadogan. Cadogan Petroleum является
оператором по подготовке и разведке газоконденсатных месторождений на площади 121
кв км Днепровско-Донецкого бассейна. В Украине в Группу компаний входит “АстроинвестЭнерджи”, имеющая 40% в Загорянской площади по разведке и разработке (E&D). ПРК
“Газдобыча” (доля 70%) занимается E&D Покровской площади. “Захидгазинвест” (доля
15%) включает производственные площади (Дебеславетская и Черемховская), а также E&D
лицензии на Реклинецкой, Жужелянской, Черемховско-Струпковской, Баулинской,
Филимоновской, Куринной, Сандугеевской, Яковлевской площадях.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

ПАТ "Укртранснафта" збільшила чистий
прибуток на 11,7% в 2016 р.
21.04.2017

ПАТ "Укртранснафта" в 2016 році збільшила чистий прибуток на
11,7% (159 мільйонів гривень) у порівнянні з 2015 р. Про це повідомила
прес-служба компанії в п'ятницю, 21 квітня.
За даними "Укртранснафти", за підсумками минулого року компанія збільшила
сплату податків та обов'язкових платежів на 64,3% в порівнянні з 2015 роком - до 2 млрд
190,4 млн грн. Істотне зростання платежів до державного бюджету пов'язане з доплатою
податку на прибуток за результатами роботи у 2015 р. (242,7 млн грн), значним
збільшенням сплати цього податку протягом 2016 р. (419,5 млн грн) на основі досягнутих
протягом перших трьох кварталів результатів діяльності, а також сплатою дивідендів за
підсумками діяльності в 2015 р. (1 млрд 20,3 млн грн). Як повідомлялося, чистий прибуток
"Укртранснафта" в 2015 році зріс у два рази (на 67,658 млн грн) у порівнянні з 2014 р. - до 1
млрд 360,347 млн грн, чистий дохід - на 43,5% (на 1 млрд 9,268 млн грн), до 3 млрд 329,881
млн грн, валовий прибуток - у два рази (на 883,912 млн грн), до 1 млрд 806,751 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Шебелинский ГПЗ за 3 мес.-2017 сократил
переработку на 7,6%
14.04.2017

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-марте т.г.
сократил переработку нефтяного сырья на 7,6% (на 9,5 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 115,9 тыс. тонн.
В марте 2017 г. ГПЗ снизил переработку на 16,2% (на 6,3 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным месяцем 2016 г. – до 32,6 тыс. тонн. В первом квартале текущего года завод
снизил производство бензина на 44,1% (на 25 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом
2016 г. – до 31,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 29,9% (на 9,3 тыс. тонн), до 21,8 тыс. тонн,
мазута – на 51,6% (на 8,1 тыс. тонн), до 7,6 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ в январемарте-2017 составила 46,4% против 50,2% за аналогичный период 2016 г. Как сообщалось,
"Укргазвыдобування", эксплуатирующее Шебелинский ГПЗ, за 3 мес. 2017 г. сократило
переработку нефтяного сырья на 4,7% (на 5,839 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 119,514 тыс. тонн. В 2016 г. "Укргазвыдобування" увеличило объемы
переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до
515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 г. увеличил переработку нефтяного
сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн.
Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015
годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство
дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Російська Татнефть через суд у Лондоні вимагає
в Укртатнафти $144 млн

14.04.2017

Компанія "Татнефть" подала клопотання до Арбітражного суду
Москви та Високого суду правосуддя Лондона про примусове виконання
арбітражного рішення від 29.07.2014, згідно з яким українська сторона
зобов'язана виплатити $144 млн.
"ПАТ «Татнефть» подало два нові клопотання в Лондоні і Москві про примусове
виконання арбітражного рішення від 29 липня 2014 року проти України про виплату 144
мільйонів доларів США на користь ПАТ «Татнефть», - йдеться в повідомленні прес-служби
Татнефти. Як повідомлялося, ПАТ "Татнефть" пред'явила позов Україні в травні 2008 р. на
підставі російсько-української угоди про захист інвестицій (1998р.). Цьому передував захід
на підприємство нових акціонерів, близьких до групи "Приват" і бізнесмена Олександра
Ярославського. В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була
практично обнульована, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з
групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Спочатку Укртатнафта була створена відповідно до указів
президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Водночас,
18,296% акцій НПЗ належало структурам, близьким до ВАТ "Татнефть", ще 28,7788% Міністерству майна Татарстану. У жовтні 2007 російська Татнефть заявила про силове
захоплення НПЗ, припинивши постачання нафти на НПЗ, і подала позов у міжнародний
арбітраж. Арбітраж у липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнефти компенсацію
у розмірі 112 млн доларів плюс відсотки. Пізніше апеляційний суд Парижа залишив у силі
два арбітражні рішення, що зобов'язали Україну виплатити компенсацію ВАТ "Татнефть".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У Борисполі СБУ затримала заступника директора
Одеського НПЗ у справі Курченка

21.04.2017

Співробітники СБУ у Борисполі затримали одного із заступників
гендиректора ВАТ Одеський нафтопереробний завод, який відповідав
за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів, користуючись службовим
становищем.
"За даними слідства, під керівництвом вказаного громадянина в Одеському
нафтопереробному заводі оформлене фіктивне вивезення в порядку реекспорту через ТОВ
"Лагуна-Рені" понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовані
підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України
без сплати обов'язкових митних платежів і зборів", - повідомила прес-секретар
генерального прокурора Лариса Сарган. Сума збитків, за оцінками правоохоронців,
становить понад 2,1 млрд грн. Затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями
Кримінального кодексу України: 1 ч. ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 - ч. 3
ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною
організацією), 366 (службове підроблення). Досудове розслідування у кримінальному
провадженні триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ОПТОВИЙ & РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

В Киеве самодемонтировались
более 200 АГЗП
10.04.2017

 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Директора філії «Укртрансгазу» прокуратура вважає причетним
до виводу 340 мільйонів через тендери
14.04.2017

Поліція підозрює керівника філії «Виробниче ремонтно-технічне
підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ«Укртрансгаз» в причетності до
створення схеми з перемоги на тендерах ТОВ «Український сучасний
турбінний комплекс», що дозволило фірмі освоїти 340,00 млн грн.
З ухвал Шевченківського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках
кримінального провадження 42017101100000055 від 17.02.2017 року стало відомо, що за
даними слідства, директор «УкрСТК», керівник «ВРТП «Укргазенергосервіс» та ще одна
людина, створили злочинну схему привласнення в 2014-2016 роках бюджетних коштів під
час проведення тендерів з постачання запчастин до газоперекачувальних агрегатів, за
результатами яких переможцем торгів було «УкрСТК». Таким чином, фірма отримала
замовлення на 340 млн грн. Поліція стверджує, що «УкрСТК» завищило вартість запчастин
та поставило їх держпідприємству не в повному обсязі. Частину отриманих за результатаим
тендерів грошей – 57,00 млн грн, фірма перерахувала на рахунки сумнівних суб’єктів
господарської діяльності: ТОВ «Укрпроміновація», ТОВ «Магістральне будівництво», ПАТ
«Факел», ТОВ «ВІП Стандарт», ТОВ «МГ Груп», ТОВ «Промоушн-Груп», ТОВ «Антстрой
Плюс», ТОВ «Сантаун», ТОВ «СВ Альтера Київ». В суді слідчий клопотав про доступ до
документів «Укртрансгазу» та «Укргазенергосервісу» щодо співпраці з «УкрСТК»….
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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За время новой волны борьбы с нелегальными АГЗП в Киеве
демонтировано 236 незаконно установленных газовых модулей. Об этом
сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
При этом, по его словам, лишь 31 объект ликвидировали силами коммунальных
служб, остальные были демонтированы их собственниками. «За период с 25 марта по 10
апреля в Киеве демонтировано 236 незаконных АГЗП, из которых 205 самодемонтированы
собственниками, и 31 объект демонтирован силами города. Последние 55 незаконных
заправочных пунктов мы планируем демонтировать на протяжении 10 дней», – сообщил
Бондаренко. Он отметил, что оставшиеся модули являются наиболее безопасными,
поскольку самые опасные объекты были демонтированы в первую очередь. Напомним, что
в сборном списке на демонтаж КГГА более 370 АГЗП, подлежащих проверке. Последняя
волна демонтажей является наиболее эффективной за последние два года борьбы с
нелегальной торговлей нефтепродуктами в Киеве. Как сообщал OilNews, что Нефтегазовая
ассоциация Украины (НАУ) и Киевская городская государственная администрация 4 апреля
подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения угрозы населению из-за
нелегальных пунктов продажи автогаза и ДТ. Ранее также сообщалось, что из-за
масштабного демонтажа нелегальных АГЗП на газовых модулях, работающих в составе
многотопливных АЗК, наблюдаются значительные очереди. Между тем, в районе Позняки
возобновил работу АГЗП «Барс». По наблюдениям OilNews, на некоторых демонтированных
АГЗП или неподалеку от них остаются неподключенными газовые модули.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Прокуратура: троє шахраїв крали заправки
по всій Україні

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД [ГЗК] (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ)

10.04.2017

Прокуратура Київської області вимагає арештувати групу осіб, які,
втрутившись в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно,
заволоділи комплексом автозаправками у 4 регіонах України.
"Прокуратура Київської області викрила групу осіб, які незаконно переписали на
себе… 9 автозаправних станцій, чим завдали збитків реальному власнику, який є іноземним
інвестором, на понад 146 млн грн", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Вказується, що у червні 2016 року між двома чоловіками та жінкою "виник злочинний
умисел на протиправне заволодіння комплексом 9 АЗС, які розташовані у Закарпатській,
Черкаській, Київській областях та в столиці". "З цією метою, зловмисник підшукав особу,
яка через несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
змінила власника вказаних АЗС. Після видалення права власності на автозаправні станції, їх
було незаконно переоформлено на підставних осіб", - сказано у повідомленні. За цим
фактом ГПУ розпочало кримінальне провадження статтями "несанкціоноване втручання в
роботу комп’ютерів", "шахрайство", "крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або
організованою групою". "Трьом зловмисникам повідомлено про підозру. Двом
підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а третьому –
тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 440 тис грн", повідомляє ГПУ. Зазначається, що підозрюваним загрожує покарання у вигляді
позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Центральном ГОКе первым среди предприятий ГМК
внедрил энергосервисную модель
13.04.2017

На ЦГОКе группы "Метинвест" применены инновационные
технологии в области энергоэффективности – аппаратные системы
частного регулирования электромеханических систем.
Такой подход обеспечит уменьшение расхода электроэнергии и увеличение
эксплуатационного срока технологического оборудования. Проект реализован на условиях
совместного финансирования с компанией ДТЭК ЭСКО. На обогатительной фабрике ЦГОКа
установлены 12 электронных устройств, контролирующих производительность приводов
насосных установок. Их использование на четверть снизит расход электроэнергии. За год
экономия составит 2 млн кВт•ч, или около 3 млн грн. Использование автоматики также в
полтора раза увеличит срок работы насосов. Оборудование поставил мировой лидер в
области электротехнических решений – шведско-швейцарский концерн АВВ. Основной
подрядчик – ДТЭК ЭСКО – профинансировал 80% стоимости проекта и обеспечил
руководство монтажными работами. В дальнейшем ДТЭК ЭСКО и ЦГОК планируют
реализовать еще четыре подобных совместных проекта.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Підприємство Ахметова і Абрамовича показало
16 мільярдів прибутку

За І квартал 2017 р. «Параллель» перерахувала
майже 150 млн. грн. податків
19.04.2017

Компанія «Параллель», один з найбільших регіональних паливних
операторів України, за І квартал 2017 р. перерахувала до бюджетів всіх
рівнів майже 150 млн. грн. податків та зборів.
До держбюджету України компанія перерахувала близько 141 млн. грн. податків, з
них ≈ 70 млн. грн. складає акцизний податок на нафтопродукти. Казна місцевих бюджетів,
де присутній бізнес «Параллелі», за 3 перших місяці 2017 р. вже поповнилася на 9 млн. грн.
З них 5,4 млн. грн. - це податок на роздрібну торгівлю підакцизними товарами. «Параллель»
завжди була і буде відповідальним платником податків, продовжує вести чесний та
відкритий бізнес. Ми виконуємо всі соціальні зобов'язання перед нашими співробітниками,
а також підтримуємо соціальні ініціативи в регіонах нашої присутності», - підкреслила
Олена Хілієнко, генеральний директор компанії «Параллель».
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Група МЕТІНВЕСТ застерігає від незаконного використання її
майна на неконтрольованій території
11.04.2017

Відразу після втрати контролю над активами на НКТ Метінвест
повідомив відповідні державні і правоохоронні органи про захоплення
підприємств. Вже порушено кримінальні виробництва, ведуться розслідування.
Перелік органів, яким надіслано листи, містить територіальні органи Національної
поліції України, прокуратури, СБУ, штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки
України, Державну службу України з питань праці, Державну службу геології та надр
України, Державну фіскальну службу України та багато інших міністерств і відомств. Щодо
так званих «ДНР» і «ЛНР» та їхніх активістів введено санкції у вигляді блокування активів і
заборони господарської діяльності (внесення до так званих «чорних» списків) з боку США,
ЄС, Великобританії, Швейцарії, Австралії та інших держав. Співпраця з невизнаними
республіками і пов'язаними з ними/ контрольованими ними особами та підприємствами є
порушенням режиму міжнародних економічних санкцій. До компаній, що співпрацюють з
особами, внесеними до «чорних» списків, можуть застосовуватися штрафи, кримінальна
відповідальність посадових осіб, а також санкції у вигляді арешту активів і заборони
господарської діяльності. Група Метінвест уважно стежить за долею свого майна, контроль
над яким втрачено на НКТ. Якщо будуть виявлені факти, що свідчать про намір третіх осіб
отримати вигоду від цього майна в Україні або будь-якій країні, а також факти
використання такого майна або продукції, виробленої на виробничих потужностях
підприємств на НКТ з будь-якою метою, Група задіє план реагування, що стосується дій у
юридичній і комунікаційній сферах.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «МЕТІНВЕСТ»
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільший платник податків України
в гірничо-металургійному комплексі
20.04.2017

Державна фіскальна служба України визначила ТОП-100
найбільших платників податків України за 2016 рік. Рейтинг
опублікований в офіційному виданні ДСФ " Вісник".
Лідерів за обсягом податкових відрахувань визначали за галузевим принципом нафтогазова промисловість, електроенергетика, металургія, банківський сектор, тютюнова
галузь, сфера зв'язку. Перше місце серед підприємств гірничо-металургійного комплексу за
сумою сплачених податків і зборів зайняло ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У 2016 році
тільки прямі податкові надходження підприємства до бюджету склали майже 2,4 млрд , з
них 1,6 млрд грн. – податкові платежі до державного бюджету, 780 млн грн. - до місцевих
бюджетів, у тому числі 619 млн грн. до міського бюджету Кривого Рогу (з урахуванням
розподілу податкових надходжень між місцевими бюджетами). Крім того, у 2016 році
підприємство перерахувало 555 млн грн. єдиного соціального внеску і майже 3,4 млрд грн.
податку на додану вартість при імпорті сировини, палива та матеріалів. Таким чином,
загальна сума грошових платежів підприємства до бюджету і позабюджетні позацільові
фонди у 2016 році склали понад 6,3 млрд грн. За останні 10 років ПАТ «АМКР» перерахувало
державі понад 28 млрд грн. податків і зборів, що складає близько 10 річних бюджетів міста
Кривий Ріг. У 2007-2016 рр. підприємство сплатило понад 4 млрд грн. податкових платежів
до бюджету Кривого Рогу, а також понад 12 млрд грн. податків до фонду заробітної плати і
понад 2 млрд грн. - податків на землю. У 2016 році значну частину надходжень до бюджету
країни забезпечили саме підприємства ТОП-100, загальна сума відрахувань яких склала
231,7 млрд грн., що на 32% (74 млрд грн.) більше в порівнянні з 2015 роком.
Компанія АрселорМіттал є світовим лідером з виробництва сталі. АрселорМіттал займає
провідні позиції на основних світових ринках збуту металу, включаючи такі галузі як
автомобілебудування, будівництво, виробництво побутової техніки та упаковки. Також компанія
володіє великими запасами сировини та ефективною системою збуту.

20.04.2017

ПАТ "Південний ГЗК" отримав 16,16 млрд грн прибутку за останні три
роки. Про це йдеться в додатку до офіційного оголошення про проведення
позачергових загальних зборів акціонерів підприємства.
У відповідності з доданою до порядку денного інформацією про основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2014-2016 рр, які раніше не оприлюднювалися,
за підсумками роботи ПГЗК у 2016 р. був отриманий чистий прибуток в розмірі 5,9 млрд
грн, у 2015 - 3,49 млрд грн, у 2014 - 6,77 млрд грн. У 2013 р., згідно з раніше оприлюдненим
звітом, підприємство наростило чистий прибуток на 52,8% в порівнянні з 2012 роком - до
3,3 млрд грн (у 2012 році він становив 2,16 млрд грн). Нерозподілений прибуток на кінець
2016 року склав 34,19 млрд грн (на кінець 2013 року він становив 17,59 млрд грн). Згідно з
документом, активи ПГЗК у 2016 році зросли на 19,7%, до 37,08 млрд грн, в тому числі
зросли основні кошти на 1%, до майже 4 млрд грн. Чисельність працівників комбінату за
минулий рік скоротилася на 10,9% - до 6 561 тис. осіб. Південний ГЗК є одним з основних
виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Займається
видобутком і збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного
концентрату з вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату з вмістом заліза 58,18%.
Південний ГЗК контролюється групою "Метінвест" і компанією Lanebrook Ltd.
(мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, основний акціонер - Роман Абрамович), яка
в кінці 2007 року придбала 50% акцій ПГЗК у групи "Приват". За даними Національного
депозитарію на кінець 2016 року, найбільшими акціонерами Південного ГЗК були кіпрські
Strettonway Traders & Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited і Mint Data Holdings
Limited, що володіють по 22,174% акцій кожна, а також ТОВ "Металотехніка" - 25,7834%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В 2016 г. прибыль Запорожского ЖРК
резко розросла

20.04.2017

Предприятие с иностранными инвестициями в форме ЧАО
"Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) в 2016 году увеличило
чистую прибыль на 87,2% по сравнению с 2015 годом – до 434,449 млн грн.
Согласно ообъявлению о проведении 31 мая внеочередного собрания акционеров,
нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 2 млрд 324,858 млн
грн. За прошлый год ЗЖРК нарастил текущие обязательства на 29,4% - до 1 млрд 39,647
млн грн, но снизил долгосрочные - на 32,1%, до 258,230 млн грн. Одновременно ЗЖРК
увеличил дебиторскую задолженность на 3,5% - до 1 млрд 53,785 млн грн. Согласно
документу, активы предприятия в 2016 году возросли на 8,4% - до 6,4 млрд грн, в том числе
основные средства – на 0,4%, до 3,5 млрд грн. Численность работников ЗЖРК за прошлый
год сократилась на 0,2% - до 4,503 тыс. человек. На собрании акционеры намерены, в
частности, рассмотреть порядок распределения прибыли за 2016 год и нераспределенной
прибыли за 2014-2015гг, принять решение о выплате дивидендов. Согласно проекту
решения собрания чистую прибыль за 2016 г. планируется оставить нераспределенной. В
то же время чистую прибыль по итогам 2014г. (1 млрд 129,124 млн грн) и 2015г. (232,085
млн грн) годов направить на выплату дивидендов - в общем 1 млрд 361,209 млн грн, или
12,128083 грн на 1 простую именную акцию. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и
Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду. По
данным НДУ на 4-й квартал 2016 г, основными акционерами ЧАО являются словацкая
фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193% и чешская KSK
Consulting, a.s. - 19,0632%. Уставный капитал ЧАО составляет 112,236 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ РУД (ВОГНЕТРИВИ)

ЧАО «Запорожогнеупор» увеличил объемы производства
неформованных огнеупоров
10.04.2017

В январе-марте 2017 г. ЧАО "Запорожогнеупор" увеличил объемы
производства неформованных огнеупоров на 15% до 1 831 тонн по
сравнению с январем-мартом 2016 года.
В I квартале 2017 г. ЧАО "Запорожогнеупор" несколько снизил выпуск формованных
огнеупоров. В январе-марте 2017 г. произведено 24 222 тонны формованных огнеупорных
бетонов, смесей и масс. В марте 2017г. на предприятии выпустили 9 207 тонн формованных
и 489 тонн неформованных огнеупоров, сообщает пресс-центр ЧАО "Запорожогнеупор".
Отметим, ЧАО «Запорожогнеупор» - одно из крупнейших предприятий в Украине по
производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Продукция
предприятия, оправдывающая и превосходящая ожидания потребителя, пользуется
спросом не только в Украине, но и за рубежом.
Читать полностью >>>
По материалам iz.com.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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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

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

ЧАО "Донецксталь"-метзавод" в 2016г сократил
убыток почти втрое

Тендера «Укрзализныци» по продаже металлолома
не достоялись

18.04.2017

22.04.2017

Два тендера филиала «Центр обеспечения производства» ПАО
«Укрзализныця» на продажу лома черных металлов суммарным объемом
46 тыс. т признаны несостоявшимися.
Согласно тендерной информации в электронной системе торгов, до 00:00 22 апреля
на участие в аукционе была подана всего одна заявка при минимально необходимых двух.
Как сообщалось ранее, генеральный директор металлургического комбината «Азовсталь»
Энвер Цкитишвили заявил, что многие металлурги не смогут принять в участие тендере изза непрозрачных его правил. При этом Объединение предприятий «Укрметаллургпром»
просило ЦОП УЗ дополнительно разъяснить возможности участия аффилированных с
металлургическими холдингами компаний в тендере на продажу металлолома на условиях
50%-ной предоплаты. Напомним, что в первом лоте на продажу было вставлено 24 тыс. т
стального лома на общую сумму 122,760 млн. грн. При этом стоимость одной тонны сырья
оценивалась в 5,115 тыс. грн. Минимальный шаг аукциона – 1% или 1,227 млн. грн.,
минимальное количество участников – 2, гарантийный взнос – 10% от стоимости лота или
12,276 млн. грн. Во втором лоте на продажу было вставлено 22 тыс. т стального лома №4
(колеса, бандажи, рамы, балки подвижного ж/д состава, непригодные для дальнейшего
использования) на общую сумму 116,930 млн. грн. При этом стоимость одной тонны сырья
оценивалась в 5,315 тыс. грн. Минимальный шаг аукциона – 1% или 1,169 млн. грн. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Донецк) в 2016 год
сократило чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 2 млрд
280,025 млн грн. Об этом сообщает портал bin.ua
Согласно информации о проведении общего собрания акционеров ЧАО 29 апреля,
непогашенный убыток к концу прошлого года составил 10 млрд 314,649 млн грн. За год
текущие обязательства предприятия возросли на 43,4% - до 28 млрд 208,234 млн грн, тогда
как долгосрочные снизились на 78% - до 1 млрд 89,910 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность ЧАО возросла на 27,9% - до 13 млрд 142,539 млн грн. Стоимость активов за
прошлый год возросла на 14,4%, - до 19 млрд 80,980 млн грн, основных средств - на 2,3%, до
1 млрд 832,457 млн грн. Численность работников предприятия в 2016 году сократилась на
17,1% - до 6,438 тыс. чел. "Донецксталь"-метзавод" создан на производственных мощностях
Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ). Специализируется на производстве
металлургической продукции и торговле коксом. По данным предприятия на конец 2015
года, в собственности компании Fintest Trading Co Limited (Кипр) находится 100% акций
ЧАО. В группу "Донецксталь", помимо указанного предприятия, входят также АО "Донецкий
металлургический завод", АО "Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевкокс", АО
"Шахтоуправление Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1"). Уставный
капитал ЧАО - 77,988 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,01 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ИСД ведет переговоры об обеспечении ДМК сырьем с намерением
возобновить работу предприятия

Оточення Журила розіграло 24 млн комбінату Журила на соду,
дещо дорожчу від лютого

13.04.2017

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское
Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный
союз Донбасса" (ИСД), возобновит работу до конца месяца.
Согласно информации пресс-центра ДМК, это уже вторая встреча администрации с
работниками на протяжении последних двух недель. При этом отмечается, что
ожидавшийся 31 марта возврат НДС задерживается. "Корпорацией ведутся переговоры об
обеспечении бесперебойного снабжения предприятия сырьем, что позволит снова
запустить основные мощности в работу. По окончании переговоров (максимум – до конца
текущего месяца) в течение двух суток решится вопрос с запуском производства на ДМК", констатируется в информации пресс-центра. Как сообщалось, ДМК в марте испытывал
острый дефицит металлургического кокса, связанный с блокадой, вследствие чего был
полностью остановлен 30 марта из-за отсутствия кокса, ЖРС и оборотных средств на их
закупку. ДП-9 была задута вновь 6 апреля, но 10 апреля снова остановлена - за несколько
дней работы с 6 по 10 апреля комбинат выплавил 4200 тонн чугуна. ДМК в последнее
время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта
текущего года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки
основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" изза острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ММК им. Ильича продолжает осваивать новые виды
продукции для поставок в США
13.04.2017

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК,
Донецкая обл.) продолжает осваивать новые виды металлопродукции для
поставок на внешние рынки, в том числе на перспективный рынок США.
"Расширяем рынки сбыта продукции. Специально для заказчика из США впервые
произвели опытную партию профильных труб. Изготовлены они по американскому
стандарту ASTM А500/А500М из стали марки B. Необычность этого заказа в том, что
размеры труб указаны были не в привычной для нас метрической системе, а дюймовой 2×2 дюйма. Кроме того, заказчики предъявили повышенные требования к состоянию
поверхности, торцов и сварочных швов", - написал генеральный директор меткомбината
Юрий Зинченко на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, заказ уже отправлен в
Чикаго, штат Иллинойс. Пачки 20-футовых труб по 90 штук в каждой упакованы во
влагостойкий ингибированный материал. "На всех этапах, от производства, приемки труб
по качеству, упаковки и отгрузки в порт специалисты отрабатывали схему выполнения
ответственного заказа под будущие поставки промышленных партий", - пояснил
гендиректор. Как сообщалось, ММК им.Ильича в январе-марте текущего года нарастил
выпуск общего проката, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 661 тыс. тонн, стали - на 0,3%, до 716 тыс. тонн, но снизил
чугуна – на 13,2%, до 783 тыс. тонн. ММК в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по
предварительным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн,
производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815
млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой
являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"Евраз-ДМЗ" в I кв. сократил выпуск
проката на 9,4%
14.04.2017

Металлургический завод "Евраз-Днепровский" в январе-марте
2017 г. сократил производство проката, по оперативным данным, на
9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 203 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период завод сократил
выплавку стали на 9,7% - до 243 тыс. тонн, чугуна - на 11,8%, до 232 тыс. тонн. В марте
метзавод произвел 70 тыс. тонн проката, 79 тыс. тонн стали, 78 тыс. тонн чугуна, тогда как
в предыдущем месяце - 59 тыс. тонн проката, 74 тыс. тонн стали, 70 тыс. тонн чугуна. Как
сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015
годом - до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на
18,5%, до 87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в
том числе полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на
11,8% - до 335 тыс. тонн. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и
изделий из них. К предприятию в 2011 году был присоединен "Днепрококс". "Евраз-ДМЗ"
входит в группу Evraz (РФ). В число основных активов группы в Украине также входит
коксохимический завод "Евраз Южкокс", горнорудное предприятие "Евраз Сухая Балка",
специализирующееся на добыче железной руды подземным способом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана
гірничо-хімічна компанія» замовила ТОВ «Імекс Мінералс» карбонат кальцію
на 24,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 2 700 т кальцинованої соди марки Б вищого або першого сорту
по 9 028 грн. за тонну. У лютому комбінат замовив її у цього ж постачальника на 6%
дешевше – по 8 525 грн./т. Натомість у травні 2015 р. її купували по 9 240 грн./т. Власником
і директором «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій Бондаренко із с.
Чайки Київської обл. За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це
інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена наприкінці
2014 р., коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський
ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 600,63 млн грн. Нагадаємо, Генеральна прокуратура у вересні
2015 р. порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних
копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл на вилучення документів
ОГХК та його контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс». Нині єдиним допущеним
конкурентом було ТОВ «Світ Сталі» Наталії Кирильчук. Директором є Олена Бойко –
партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова
компанія «Астрея». У 2014 р. Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо»,
куди входить і СхідГЗК. У 2015 р. суперник почав вигравати тендери філії «Іршанський
гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «ОГХК». Це теж почалося після того, як Руслана
Журила наприкінці 2014 р. призначили директором ОГХК. Крім того, ТОВ «Торгівельний
двір «Українська товарна спілка» Володимира і Валентини Баранівських не допустили до
аукціону через відсутність інформації про необхідні характеристики предмету закупівлі. Ця
фірма продає кальциновану соду на сайті по 7-10 тис грн./т із ПДВ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ

Cengart Financial Inc просит власть защитить инвестиции компании,
вложенные добычу золота
11.04.2017

Американская компания Cengart Financial Inc, которая вложила
средства в добычу золотоносной руды в Закарпатской области призвала
украинские власти и судебную систему защитить инвестиции компании в
размере около 4 млн долл.
Как сообщил юрист и представитель Cengart Financial Inc и украинской компании
«Закарпатполиметаллы» Дмитрий Зайцев, добыча руды была прекращена, а оператор
месторождения ("Закарпатполиметаллы") попало под контроль «Карпатской рудной
компании», которая связана с бизнес-интересами экс-министра МВД Виталия Захарченко.
Представитель компании напомнил, что в 1998-1999 гг. Cengart Financial Inc инвестировала
в добычу золота на Мужиевском месторождении в Закарпатской области более $4 млн.
Однако, третьи лица, которые представляли интересы команды Януковича, пытались
отобрать контроль над предприятием. Дмитрий Зайцев отметил, что Государственная
служба геологии и недр выдала разрешение на добычу руды «Карпатской рудной
компании» и все имущество «Закарпатполиметаллы» было продано за 5 млн грн. «В свою
очередь, «Карпатская рудная компания» вывезла все рейки, электровозы – все было
вывезено, также была полностью демонтирована обогатительная фабрика», - сказал он. По
словам представителя Cengart Financial Inc, сейчас из ценного имущества осталось только
330 тыс. тонн обогащённой руды, которая содержит около 1,9 тонн золота, и именно за нее
ведется борьба. Зайцев сообщил, что «Карпатскую рудную компанию» оформила на себя
компания Avellana Gold и через суды сейчас удерживает это предприятие, а «Карпатская
рудная компания» в свою очередь удерживает спецразрешение на добычу». По его мнению,
Avellana Gold не собирается инвестировать деньги в добычу золота и полиметаллической
руды, а только представляет интересы тех, кто и ранее пытался получить контроль над
золотоносными недрами. Отметим, в 1998-1999 гг. в Украине реализовывалась программа
«Золото Украины», целью которой было увеличение добычи золотоносных руд. В рамках
этой программы создано предприятие «Закарпатполиметаллы», в которое инвестировано
средства, в том числе и компании Cengart Financial Inc. С декабря 2006 г. «Закарпатполиметаллы» прекратило хозяйственную деятельность, после чего последовали судебные
разбирательства, в которых компанию-инвестора (Cengart Financial Inc) неоднократно
пытались лишить права кредитора. В июне 2014 г. компании, которые принадлежат
Захарченко, даже после смены власти в Украине продолжали контролировать предприятие
«Закарпатполиметаллы». Так в 2016 г. Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская
рудная компания» и «Западная геолого-разведывательная компания», которые имели
специальные разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной
разработкой и добычу полиметаллических руд на Мужиевском месторождении.
Читать полностью >>>
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Игорь Воронов получил лицензию на самое перспективное
месторождение лития в Украине

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

18.04.2017

В Украине стало одним редкоземельным лицензиатом больше, в
апреле ООО «Укрлитийдобыча» получило специальное разрешение № 6195
на геологическое изучение недр Полоховского месторождения литиевых руд.
Лицензия выдана на 20 лет, и будет действовать до 3 апреля 2037 года. Лицензиат
обязался на протяжении трех лет выполнить детальную геолого-экономическую оценку
запасов указанного месторождения и подать ее на утверждение Государственной комиссии
Украины по запасам природных ископаемых. Среди других условий - платежи в Госбюджет
и ежегодный радиационный контроль за породой и готовой продукцией. Согласно данных
Геоинформа, в стране насчитывается несколько месторождений литиевых руд, включая
Полоховское и Станковатское в Кировоградской обл.; Шевченковское - в Запорожской.
Последние два не разрабатываются и считаются средними (их запасы оцениваются на
уровне до 500 тыс. т оксида лития). Что же касается Полоховского, то оно считается самым
перспективным и крупным (содержит более 500 тыс. т оксида лития). «Укрлитийдобыча»
была учреждена вскоре после того, как в 2010 г. президентом Украины был избран Виктор
Янукович, а премьером стал Николай Азаров. Компания решила зайти на Полоховское
месторождение оригинальным путем. Сначала был запущен процесс выведения его земель
из госсобственности - порядка 60 физлиц получили от Маловысковской райадминистрации
для ведения «личного хозяйства» участки на указанном месторождении по 2 га каждый. А
через несколько месяцев они были перепроданы «Укрлитийдобыче». Естественно, такой
финт в те времена был невозможен без крепкой крыши. Первоначально основателем
компании был Роман Кукотенко из Боярки, которого называли ставленником сына экспремьера Алексея Азарова (как и его отец, последний находится в розыске). А в декабре
2011 г. компанию ему составил некий Степан Евсюков из Харькова, которому отошло 50%
«Укрлитийдобычи» (по слухам, за ним стоял Юрий Иванющенко, которого называли одним
из ключевых «смотрящих» обитателя Межигорья). После бегства Януковича и крушения
Партии регионов в 2014 г. Азаров и Иванющенко сбежали в Россию и были объявлены в
розыск, а «Укрлитийдобыча» попала под каток Прокуратуры, которая потребовала в судах
признания недействительными решений об отчуждении земель Полоховского
месторождения. Правда, очень быстро этот каток сломался - уже в 2015 г. суды отклонили
иски Прокуратуры. К тому моменту состав учредителей «Укрлитийдобычи» поменялся компания была переоформлена на никому не известного Ивана Захарова, который, судя по
всему, был прикрытием для прежних собственников. А не так давно «Укрлитийдобыча»
получила новых собственников. 50% доля в компании отошла фирме Harsam Ores FZE из
Объединенных Арабских Эмиратов (ее собственником называет себя некий Мина Азер
Мамлук Халил), 5% - Олегу Кадникову из Киева. Оставшиеся 45% перешли в собственность
хорошо известного в Украине бизнесмена - Игоря Воронова. Вместе с Игорем Кучеренко и
Дмитрием Екимовым Воронов контролирует компанию VEK Capital Partners, название
которой знающие люди расшифровывают как аббревиатуру из фамилий трех основателей.
VEK Capital Partners инвестирует в различные направления, среди которых, в частности,
сеть фитнес-клубов Sport Life. Кроме того, в портфеле VEK Capital Partners находится
компания MPG Global, владеющая лицензией на разработку месторождений золота в
Танзании. Так что интерес Воронова к полезным ископаемым можно считать почти
профессиональным. А учитывая его связи (ранее Воронова называли одним из спонсоров
Виталия Кличко), неудивительно, что «Укрлитийдобыче» удалось найти нужные
аргументы для властей для того, чтобы обеспечить себя личным месторождением одного
из самых востребованных в мире металлов, цена которого в последние годы с развитием
рынка электромобилей растет как на дрожжах.
Читать полностью >>>
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Дружковский метизный завод направит на выплату
дивидендов за 2016г более 33 млн грн.
13.04.2017

ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" (Донецкая обл.)
по итогам 2016 года направит на выплату дивидендов 33 млн 226,988 тыс.
грн, или 0,5 грн на 1 акцию, из чистой прибыли 35,888 млн грн.
Согласно информации в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, решение о выплате дивидендов приняло общее
собрание акционеров 29 марта т. г. Наблюдательный совет ЧАО 7 апреля определил сроки
выплаты дивидендов - с 10 мая по 28 сентября 2017 г., способ выплаты - непосредственно
акционерам согласно реестру акционеров по состоянию на 25 апреля текущего года. Как
сообщалось, Дружковский завод металлический изделий по итогам 2016 года увеличил
чистую прибыль на 3,1% по сравнению с этим показателем годом ранее - до 35,888 млн грн.
Нераспределенная прибыль завода к концу года составила 354,483 млн грн. Дружковский
метизный завод выпускает машиностроительные и железнодорожные крепежи. По данным
предприятия на конец 2012 г., в собственности физлица Алексея Спиридонова находилось
14,9949% его акций, Елены Мищенко - 13,03%, Ирины Мищенко - 24,5167%. По данным
предприятия на 4-й квартал 2016 года, в собственности трех физлиц находятся 14,9949%,
13,03% и 24,5167%-ные пакеты акций завода. Уставный капитал ЧАО - 3,323 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASF в Україні підвів підсумки
діяльності в 2016 р.
05.04.2017

Концерн BASF підвів підсумки діяльності представництва в
Україні. У 2016 році BASF в Україні збільшив обсяг продажів на 12%, а
основні підрозділи компанії показали зростання більш ніж на 10%.
«У 2016 році BASF в Україні вдалося досягти хороших результатів з кількох причин.
По-перше, минулого року ми запустили декілька партнерських проектів з провідними
українськими компаніями. По-друге, ситуація в ключових для BASF галузях економіки
стабілізувалася, а в деяких індустріях навіть спостерігається зростання. Ще один важливий
фактор – розвиток регіонів, зокрема, Західної і Центральної України», – зазначає Андреас
Лір, генеральний директор BASF в Україні; керівник групи країн Східної Європи (Україна,
Молдова, Грузія, Вірменія). Один з важливих проектів BASF в Україні в 2016 році –
реалізація спільної ініціативи із фортифікації (збагаченні вітаміном А) соняшникової олії з
двома провідними українськими виробниками та експортерами. Співпраця з BASF
дозволила компаніям вийти на ринки Азії та Африки. Минулого року бізнес BASF у
Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій та Київській областях виріс в
межах 15-20%. За словами Андреаса Ліра, причина такого зростання цих областей –
залучення іноземних інвестицій і підприємницький підхід до управління. BASF бачить
серйозну перспективу подальшого розвитку свого бізнесу в регіонах. З середини 2016 року
фахівці BASF спостерігають зростання у сільськогосподарській та харчовій індустріях,
будівельній галузі та сфері легкої промисловості. В Україні активно розвивається середній
бізнес, який інвестує ресурси у нові технології і виходить на нові експортні ринки. «BASF
бачить багато факторів для подальшого зростання України: перспективний ринок, де є
незайняті ніші, підвищення рівня споживання, а також нові напрямки для експорту, які
відкривають наші українські партнери. Хочу зазначити, що зі свого боку BASF прикладає
максимум зусиль, щоб відкрити українському бізнесу нові можливості і зміцнити
двосторонні відносини між нашими країнами, – коментує Андреас Лір. – За умови
відновлення соціально-економічного розвитку, зокрема зростання ключових для нас
галузей економіки, BASF в Україні зможе досягти такого ж рівня зростання у 2017 році або
навіть поліпшити свої результати».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «BASF в Україні»

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА СИРОВИНА

Компанія VESCO реалізувала 2,2 млн т.
глини у 2016 році

10.04.2017

Компанія Vesco, яка об’єднує глиновидобувний бізнес
інвесткомпанії UMG, 2016 року реалізувала 2,2 млн тонн глини, що на
11% менше за аналогічні показники 2015 року.
Виручка компанії становила 2,7 млрд грн у порівнянні з 2,6 млрд грн у 2015 році.
Також 2016 року глиновидобувний бізнес UMG перерахував до бюджетів різних рівнів
близько 347 млн грн у якості податків. Найбільшими споживачами глини Vesco у 2016 році
стали виробники керамічної плитки в Іспанії та Італії - на них припадало 20% і 25% усіх
продажів відповідно. У цілому за результатами минулого року близько 91% глини UMG
було реалізовано на експортних ринках у 26 країнах світу. Ключовими чинниками, що
вплинули на зниження показників реалізації, стали зміна вартості логістики й переоцінка
запасів на складах з боку клієнтів. «У 2015 році в зв’язку з нестабільною економічною
ситуацією в країні частина наших клієнтів закупила глину про запас. Як наслідок 2016 рік
вони почали зі значними складськими запасами. Ми ж увесь цей час були готові
забезпечувати стабільні відвантаження, - пояснює генеральний директор Vesco Євген
Цимарман. - Достатній запас сировини також дозволив деяким клієнтам зайняти позицію
вичікування у зв’язку зі зростанням залізничних тарифів на транспортування продукції,
щоб оцінити економічний ефект від такого подорожчання. Ми бачимо, що 2017 року
ситуація стабілізується. Наразі ми вже одержали попередні замовлення від наших
ключових клієнтів. Ми сподіваємося, що пожвавлення на ринку дозволить за підсумками 12
місяців наростити продажі приблизно на 10% у річному обчисленні».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»

 ПРОМИСЛОВІСТЬ (ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО & ТОВАРНІ РИНКИ)
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ “Карпатнафтохім” готується до
відновлення виробництва
10.04.2017

Екструдер установки поліетилену готовий до пуску Про це
повідомив заступник головного механіка ТОВ «Карпатнафтохім» Віктор
Блащак, передає служба новин порталу vikna.if.ua.
"Більш як двотижневий ремонт екструдера працівниками ТОВ «КАЛУШ КАРПАТСЕРВІС» під безпосереднім наглядом спеціаліста німецької фірми Coрerion завершився його
пробним пуском. Двогодинна робота екструдера суттєвих зауважень не викликала.
Наступний пуск цього дуже важливого вузла установки поліетилену передбачено здійснити
після завершення всіх пусконалагоджувальних робіт", - розповів Віктор Блащак. Раніше
йшлося про те, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує
відновлення виробництва на підприємстві "Карпатнафтохім" у Калуші з травня поточного
року. "ЛУКОЙЛ" завершив операцію продажу 100%-вої частки володіння в LUKOIL Chemical
B.V. (Нідерланди), якій належить нафтохімічний завод "Карпатнафтохім". Відзначимо, ТОВ
"Карпатнафтохім" виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і
суспензійний ПВХ. Завод був зупинений у вересні 2012 року в зв'язку з несприятливою
ситуацією на ринку нафтохімічної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами vikna.if.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Суд зняв арешт з бази і ремонтного цеху "Азова"
на заводі "АТЕК"

Нафтогаз требует арестовать банковские
счета ОПЗ

14.04.2017

13.04.2017

НАК «Нафтогаз Украины» в рамках иска по взысканию с Одесского
припортового завода долга за газ подала заявление о мерах обеспечения
иска путем ареста банковских счетов ОПЗ в пределах этой суммы.
Как говорится в определении Хозяйственного суда Одесской области от 6 апреля,
соответствующее заявление было подано Нафтогазом 27 марта. Следующее заседание по
этому делу назначено на 26 апреля. Напомним, 23 января Нафтогаз подал 2 иска в
Хозяйственный суд Одесской области по взысканию с завода 1,518 млрд гривен долга за
газ. Часть этого долга ОПЗ, а именно 147,955 млн гривен, сформировалась летом 2016 года,
до возложения Кабинетом Министров на Нафтогаз обязанностей поставлять на завод газ
вне зависимости от того, будет ли он его оплачивать. Остальная сумма - 1 369,77 млн
гривен - сформировалась за период с октября по декабрь 2016 года (включительно), когда
Нафтогаз поставлял на ОПЗ газ на основании постановления Кабинета Министров о
возложении на НАК специальных обязанностей по бесперебойному газоснабжению завода.
За период действия спецобязанностей ОПЗ перечислил в адрес Нафтогаза только 5 млн
гривен. С 30 декабря 2016 года завод был остановлен. После 2 неудачных попыток
приватизировать ОПЗ в 2016 году, в декабре завод заявил, что рассматривает вариант
сдачи в аренду своего целостного имущественного комплекса. 6 марта ОПЗ возобновил
работу на давальческих условиях переработки сырья с компанией ЭРУ Трейдинг.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
За рік хімія для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа
у валюті подорожчала на 22%
14.04.2017

ПАТ «Сумихімпром» 12 квітня за результатами тендеру замовило
ТОВ «Титан України» тригідрат оксиду алюмінію за 34,30 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 2 тис тонн піску тригідрату оксиду алюмінію вологого по 17
148 грн./т ($638 по курсу) у перерахунку на 100% Al2O3. Договір передбачає оплату
протягом півроку після поставки. У лютому 2016 року підприємство купило цю речовину по
13 493 грн., що тоді дорівнювало $495. Відтак у доларовому еквіваленті за рік ціна зросла на
22%. Нині у відкритих джерелах хімікат можна знайти у продажу без урахування доставки
за гуртовою ціною 15 тис грн. (невідомо, з ПДВ чи без). Фірма «Титан України» раніше була
записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник
нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ
«Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на компанію «Фебрі
Трейдінг Лімітед» (Кіпр), а директором є Петро Дишловий. Усього з 2010 року переможець
разом зі своєю Запорізькою філією виграв тендерів на 2,58 млрд грн. Єдиним конкурентом
було дніпровське ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний
центр «Реагент» Андрія і Лариси Зінухових, Романа Токмачова, Євгенія Половнікова та Інни
Цуненко. Вони також володіли ТОВ «ТД Реагент», яке у 2010-2012 роках виграло тендерів
на 69,31 млн грн. Зараз цю фірму зареєстровано в Мукачеві на кримчанина Аркадія
Щупляка. Крім того, Половніков і Зінухова були власниками нині ліквідованого ТОВ
«Борпродукт». Сам «ІЦ «Реагент» з 2010 року отримав держпідрядів на 95,27 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ & ХОЛДИНГИ

Машиностроительный холдинг Рината Ахметова
не раскрывает своих убытков

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з тренувальної
бази і ремонтного цеху полку "Азов" на території заводу "АТЕК" у Києві.
Про це йдеться в ухвалі суду від 28 березня.
Відзначається, що клопотання про зняття арешту подав до суду власник заводу "ПАТ Івестмент Лімітед Україна". Гендиректор компанії зазначив, що 14 лютого
Шевченківський райсуд без його присутності розглянув клопотання Служби безпеки
України і вимогу "Азова" (інженерної групи "Арей") і заарештував територію заводу "АТЕК".
6 березня це рішення суду було скасовано, але 13 березня суд знову задовольнив аналогічне
клопотання СБУ та повторно заарештував завод. "ПАТ Івестмент Лімітед Україна" вважає
арешт незаконним і заявляє, що є добросовісним набувачем зазначеної нерухомості і не має
відношення ні до "Азову", ні до керівництва ЗАТ "АТЕК". Сторона звинувачення – прокурор і
слідчий виступили проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладено
обгрунтовано з огляду на те, що, на їхню думку, об'єкти нерухомості мають ознаки речових
доказів. Розслідування встановило, що між організацією "Інженерна група "Арей" ("Азов") і
адміністрацією заводу "АТЕК" 25 січня 2016 року було укладено договір оренди всій
території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу. Міністерство
оборони та інженерна група "Азова" 29 липня 2016 року домовилися про спільну розробку
модернізованого варіанту броньованої розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2),
проведенні дослідно-конструкторських робіт по розробці важкої бойової машини піхоти
(БМП), а також танка з виносним озброєнням. Зазначені дослідно-конструкторські роботи
"азовці" проводили на території і в нежитлових приміщеннях (цехах) заводу "АТЕК".
Слідчий зазначив, що з січня 2016 року посадові особи ЗАТ "АТЕК" блокують роботу
інженерної групи, викрадають обладнання та техніку, руйнують виробничі приміщення
товариства. Крім того, на території заводу заблокована бойова колісна машини "Геккон" і
БРДМ-2, отримана від Міноборони, а 23 жовтня 2016 року невстановленими особами за
вказівкою керівництва "АТЕК" з території заводу вивезена важка універсальна гусенична
платформа "Азовець", на вдосконалення якої витрачено 2,7 млн гривень. Також
встановлено, що співробітники "АТЕК" здали на металобрухт обладнання заводу на суму
близько 110 млн гривень. В результаті таких дій роботу інженерної групи повністю
припинено. Крім того, діючи з метою перешкоджання можливого відновлення виробничих
потужностей інженерної групи "Арей" гендиректор ЗАТ "АТЕК" 11 січня 2017 року продав
майновий комплекс заводу компанії "ПАТ Інвестмент Лімітед Україна". На думку слідства,
дані дії здійснені спеціально для зриву домовленостей "Азова" і Міноборони з розробки та
ремонту військової техніки. Проте, суд не взяв до уваги доводи слідства і зняв арешт з
нерухомого майна та спортивної бази заводу "АТЕК".
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

Кременчуцький колісний завод в першому кварталі
збільшив виробництво коліс
09.04.2017

Кременчуцький колісний завод в січні-березні 2017 р. збільшив
виробництво на 7,7%, або 16,3 тис. штук у порівнянні з відповідним періодом
2016 року – до 226,9 тис. штук.
Згідно з повідомленням, підприємство працює в залежності від складеного портфеля
замовлень. Кременчуцький колісний завод в 2017 р. планує збільшити виробництво коліс
на 5% – до 974 тис. шт. Нагадаємо, Кременчуцький колісний завод в 2016 році скоротив
виробництво коліс на 31% – до 911 тис. шт. ПАТ «Кременчуцький колісний завод» виробляє
сталеві колеса для автомобілів і сільськогосподарської техніки. Основні споживачі
продукції КрКЗ – країни СНД, Данія, Угорщина, Франція, Бельгія, Німеччина, Нідерланди,
Болгарія, Австралія. Завод виробляє обіддя, колеса і деталі до них, всього – понад 150
модифікацій сталевих штампованих дисків для автомобілів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

11.04.2017

Компания «Сorum Group» по итогам 2016 г. увеличила консолидированную выручку на 18,9% по сравнению с 2015 годом - до 2,06
млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Сorum Group.
По итогам года EBITDA вышла из отрицательного уровня и составила 105,4 млн грн.
Объем заключенных контрактов составил 2,445 млрд грн, что на 32% выше, чем в 2015 г. В
то же время кредитный портфель компании сократился почти вдвое, составив 1,08 млрд
грн. В компании отмечают, что 2016 г. был сложным для тяжелого машиностроения. “Тем
не менее, значительный отложенный спрос, сформированный в 2014-2015, подкрепленный
повышением цен на железорудное сырье и коксующийся уголь во второй половине 2016 г,
привел к незначительному оживлению рынка в четвертом квартале 2016 г.”, - отмечают в
пресс-службе «Сorum Group». В компании также сообщили, что предприятия “Корум Свет
шахтера” и “Корум Дружковский машзавод” освоили продукцию, ранее выпускаемую на
заводах, контроль над которыми утрачен в связи с их захватом. Это комбайны очистные,
проходческие, подъемные машины, вентиляторы главного проветривания, трансформаторные подстанции, конвейеры ленточные, лебедки проходческие, оборудование нишенарезное и подъемное. Реализация по этим продуктам составила 15,9% от общей выручки за
2016 г. Всего в 2016 г. заводы компании освоили выпуск 23 тыс. новых изделий (63 ед. в
день). Согласно сообщению, в прошлом году спрос на внутреннем рынке на оборудование
компании (в том числе новое) вырос на 29%. Доля экспорта в структуре продаж составила
21%. В 2017 г. ее планируется увеличить до 28%. Доля сервиса в прошлом году составила
67%, при этом его объем по сравнению с 2015 годом вырос на 18%. В пресс-службе
напомнили, что с августа 2014 г. Corum не контролирует “Донецгормаш”, “Донецкий
энергозавод” и “Горловский машиностроительный завод” вследствие их захвата боевиками
“ДНР”, по факту действий которых в соответствующие госорганы поданы официальные
заявления. По итогам 2015 г. Corum Group увеличила консолидированную выручку на 7%
по сравнению с 2014 годом - до 1,7 млрд грн, составила “минус” 91 млн грн против “минус”
351 млн грн в 2014 году.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Броварской алюминиевый завод вошел в ТОП 100 украинских
компаний с экспортным потенциалом
10.04.2017

О перспективах и планах предприятия журналистам рассказал
председатель правления группы компаний Alumeta Group Сергей Шапран,
сообщает корпоративный сайт компании.
Броварской алюминиевый завод – крупнейший игрок на рынке алюминия в Украине
и Европе. Предприятие с легендарной историей, устойчивыми рыночными позициями и
более чем оптимистичными экспортными перспективами. Серьёзная модернизация
началась с 2011 года – с приходом новых владельцев и вхождением завода в промышленноинвестиционный холдинг Alumeta Group. Сегодня предприятие является лидером
национального рынка, поставляет продукцию в больше 20-ти стран мира и активно
расширяет географию экспорта под брендом BRAZ. Отметим, одним из главных
поставщиков в проекте по восстановлению Чернобыльской зоны и создания «солнечного»
города в Речице (Беларусь) стал Броварской алюминиевый завод . Он поставил уже более
600 тонн готового специализированного профиля для солнечных батарей.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра БАЗ
На Львівщині відкрили найбільший в Західній Україні завод з
виробництва димохідних систем з нержавіючої сталі
10.04.2017

В понеділок, 10 квітня, у селі Сокільники Пустомитівського району
відкрили новий завод ДИМКОМ . Це масштабний та складний проект з
інвестиціями 5 мільйонів гривень в українську промисловість.
"Це найбільше і найсучасніше підприємство з виробництва димовентеляційних
каналів на території України, яке працює не лише на ринку нашої держави, але й
вироблятиме продукцію для експорту", - зазначив під час відкриття підприємства голова
Львівської ОДА Олег Синютка. На заводі майже 4000 кв.м. виробничих та складських площ,
потужність виробництва – понад 10000 м. димохідних труб та елементів на місяць. Перша
черга виробництва забезпечила робочими місцями понад 40 працівників. Це найбільший в
Західній Україні завод з виробництва димохідних систем з нержавіючої сталі. На сьогодні
продукція ДИМКОМ – це понад 10 тисяч найменувань одностінних та двостінних
(термоізольованих) елементів димоходів виготовлених лише з якісних марок нержавіючої
сталі. Оснащення виробництва сучасним європейським обладнанням дало змогу
виготовляти елементи димоходів як для побутових потреб з діаметром від 80мм. до 200мм.
так і для промислових опалювальних приладів діаметром до 600мм., а також систем
колективних димоходів багатоквартирних жилих будівель. Окрім цього, подальший
розвиток заводу дозволить запустити лінію з виготовлення систем вентиляції та
розширити діапазон матеріалів з яких виготовляють продукцію. …
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua

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

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

Харьковский "Завод Фрунзе" в 2016г увеличил
чистую прибыль на 16%

Запорожцы заказали в СНПО запчасти
к шахтным насосам

10.04.2017

Харьковский "Завод Фрунзе" (Харьков) по предварительным
данным, в 2016 году получил чистую прибыль в размере 53,48 млн грн,
что на 15,8% больше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 28
апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2017 года составляла 346,87 млн грн
(годом ранее - 294,89 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году завод увеличил чистую
прибыль на 71,4% - до 46,2 млн грн. Согласно публикации, за 2016 год предприятие
нарастило текущие обязательства на 64% - до 83,33 млн грн, долгосрочные - на 6%, до
13,83 млн грн. Активы ПАО "Завод Фрунзе" выросли на 23% - до 456,8 млн грн, в том числе
суммарная дебиторская задолженность - на 32%, до 88,5 млн грн. Собственный капитал
компании к 1 января 2017 года составила 359,65 млн грн, в том числе уставный - 2,66 млн
грн. Численность персонала за год сократилась на 18 чел. - до 374 работников. В повестку
дня собрания акционеров внесены, в частности, вопросы о смене типа общества с
публичного на частное АО, распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов. "Завод
Фрунзе", основанный в 1885 году, выпускает сита для сельхозмашин, настилочные
решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды
(корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров
двигателей для автомобилей. В ассортименте предприятия - более 1,75 тыс. видов
перфорированных металлических листов и пробивных решет. Имеет разветвленную сеть
представительств и филиалов в Украине и РФ, а также в Казахстане и на Ближнем Востоке
(ОАЭ). По итогам 2015 года завод получил чистый доход от реализации в размере 453,3 млн
грн, что на 13,8% больше аналогичного показателя 2014 года. Согласно данным госреестра,
конечным бенефициаром ПАО является его глава правления Александр Василенко.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Харьковский подшипниковый завод возобновляет
поставки в Литву
13.04.2017

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП), входящий в ИГ УПЭК,
возобновляет поставки продукции в Литву и надеется на расширение
поставок с учетом увеличения числа дилеров в этой стране.
"Рынок Литвы для нас – очень перспективный. Здесь осталось и используется много
сельхозтехники, произведенной еще в Советском Союзе. Кроме того, многие аграрии
отдают предпочтение в выборе сельхозтехники не импортным производителям, а
надежным заводам-изготовителям стран СНГ", - цитирует пресс-служба УПЭК менеджера
ВЭД Алену Свяченко. Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УПЭК,
последний раз ХАРП поставлял продукцию в Литву в 2015 году. Широкий ассортимент
продукции ХАРП представил на прошедшей 30 марта – 1 апреля в Литве выставке "Ka
pasesi...2017", в рамках которой специалисты предприятия провели переговоры с местными
дилерами, готовыми поставлять продукцию завода на рынок Прибалтики. По словам
А.Свяченко, в настоящее время продукцию ХАРП в Литве представляет компания JSC
IGNERA, с которой марте 2017 г. заключен контракт о сотрудничестве. "Сейчас мы готовим
к отгрузке первую партию продукции в Литву. По результатам проведенных переговоров с
представителями дилерских компаний мы в преддверии заключения еще двух партнерских
соглашений. Кроме того, наш давний литовский партнер – компания Zaibas, которая
представляет "Лозовские машины" в данном регионе и агрегаты которых комплектуются
подшипниками и узлами ХАРП, выразил намерение представлять нас на рынке Литвы", сообщила она. А.Свяченко добавила, что интерес к продукции ХАРП проявили дилерыпродавцы сельхозтехники и комплектующих и других стран Европы. "В ближайшее время
мы ожидаем приезда нескольких польских дилеров, которые перед заключением
контракта хотят ознакомиться с нашими производственными мощностями. Кроме того,
ожидаем наладить партнерские отношения с несколькими дилерами Латвии после участия
в выставке RIGAAGRO 28-30 апреля", - отметила она. На выставке в Литве представлена как
традиционно выпускаемая продукция ХАРП – подшипники HARP AGRO, которые до сих пор
поставляются на заводы производителей сельхозтехники стран СНГ ("Ростсельмаш",
"Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", МТЗ), так и продукция нового поколения, применяемая
для комплектации отечественной и импортной сельхозтехники ведущих мировых
производителей. ХАРП специализируется на производстве шариковых подшипников
общепромышленного назначения и роликовых подшипников для железнодорожного
транспорта. Его продукция также используется в автомобильной, горнодобывающей и
электротехнической промышленности, металлургии. По предварительным данным,
предприятие завершило 2016 год с чистым убытком в размере 257,9 млн грн, что почти в
2,8 раза меньше, чем в 2015 году, чистый доход пока не обнародовал (в 2015 году – 327 млн
грн). Как сообщили агентству в пресс-службе УПЭК, в 2016 году доля экспорта составила
70% в общем объеме реализации ХАРП, основные страны-импортеры - Египет, Пакистан,
Молдова, Эстония, Болгария, Чехия, Иран, Румыния, Россия.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ

Оборудование для нефтяного месторождения «Румейла»
07.04.2017

Благодаря новым разработкам, постоянному совершенствованию
продукции и модернизации производственных мощностей АО «Сумский
завод
«Насосэнергомаш»
достойно
конкурирует
с
зарубежными
производителями.
Завод поставляет насосное оборудование для освоения нефтяного месторождения
«Румейла», находящегося в южной части Ирака. Недавно прошли приемо-сдаточные
испытания высоконапорных электронасосных агрегатов АЦНС 500-1900-5, в которых
приняли участие представители компании «Rumaila Operating Organization». Отметим,
Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) подтвердило компетентность
испытательной лаборатории завода «Насосэнергомаш», выдав заводу аттестат, дающий
право проводить конструктивные, эргонометрические испытания насосов и агрегатов
электронасосных на их основе. НААУ является ассоциированным членом Европейской
кооперации по аккредитации (ЕА) и подписантом Многостороннего Соглашения с ЕА (ЕА
MLA) через Двустороннее Соглашение о признании (ЕА BLA) по направлениям
аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий, органов по сертификации
продукции, органов по сертификации систем менеджмента, органов по сертификации
персонала и органов по инспектированию. Также НААУ является полноправным членом
Международной кооперации по аккредитации лабораторий (ILAC) и подписантом
Соглашения о взаимном признании (ILAC MRA) по направлениям аккредитации
испытательных и калибровочных лабораторий и органов по инспектированию. Таким
образом, аккредитация, предоставляемая НААУ в вышеприведенных сферах, является
эквивалентной аккредитации, предоставляемой национальными органами по
аккредитации – подписантами ILAC MRA в более чем 80 странах мира..
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»
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13.04.2017

Между Сумским НПО и Запорожским железорудным комбинатом
заключен контракт на поставку деталей к секционным шахтным насосам
типа НСШ500-990. Договором охвачен ряд позиций запасных частей.
По информации начальника бюро продаж насосного оборудования Виталия Кочуры,
в составе водоотливных установок угольных и железорудных шахт, принадлежащих
«ЗЖРК», уже много лет используются насосы торговой марки СНПО. Речь идет о НСШ500990 и НСШ500-273У. Эти образцы оборудования в свое время были спроектированы и
изготовлены сумскими машиностроителями непосредственно для нужд запорожских
коллег. С тех пор предприятие периодически поставляет отдельные составляющие для
плановых ремонтов данной техники, предназначенной для перекачки химически
слабоактивных и нейтральных малозагрязненных жидкостей. Отметим, ПАО «Сумское
машиностроительное научно-производственное объединение» подписало договор со своим
новым европейским партнером – компанией Ingenieurburo R. Gro?mann GmbH & Co. KG (IBG).
Контрактом предусмотрена поставка комплекта сепараторов, а также патрубков всаса и
нагнетания для центробежных компрессоров. В частности, сумским машиностроителям
необходимо изготовить 6 входных и концевых сепараторов-каплеотделителей II ступени.
Помимо этого, в IBG ожидают 12 патрубков на компрессоры I и II ступеней сжатия,
половина из которых – всаса, а вторая часть – нагнетания. Предполагаемое контрактом
оборудование толстостенное (с толщиной стенки до 80 мм). Оно будет применено
заказчиком в турбокомпрессорных агрегатах на компрессорной станции высокого
давления. Поставка срочная. Завершить производство продукции необходимо до начала
лета текущего года. «На перспективы сотрудничества с компанией Ingenieurburo R.
Gro?mann GmbH & Co. KG мы вышли чуть больше полугода тому назад. Текущий проект
является первоочередным для партнера, поэтому он станет своего рода экзаменом для
сумских машиностроителей, по результатам которого заказчик примет окончательное
решение, насколько активно будет развиваться дальнейшее сотрудничество между
предприятиями», – отмечает начальник отдела управления по продажам СНПО…
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Сумское НПО»

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Завод "Турбоатом" решил выплатить 532,7 млн грн
дивидендов за 2016
21.04.2017

Акционеры крупнейшего производителя турбинного оборудования
завода "Турбоатом" (Харьков) на общем собрании 20 апреля приняли
решение направить на выплату дивидендов за 2016 год 532,664 млн грн.
"Акционеры приняли решение о сумме распределения прибыли, полученной в 2016
год на выплату дивидендов. Как сообщил первый заместитель генерального директора
Алексей Черкасский, на выплату дивидендов будет направлено 532 664 тыс. гривен", говорится в нем. Согласно сообщению, для участия в собрании зарегистрировалось 44
акционера и их представителей, собственников 385 688 793 простых именных голосующих
акций, что составляет 91,79 % от общего количества голосующих акций. Государственный
пакет акций, (75,22% уставного фонда) был представлен Фондом государственного
имущества. Также сообщается, что акционеры предприятия заслушали и приняли к
сведению отчет дирекции общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2016 год и отчет наблюдательного совета общества. Как сообщалось, в
2016 году "Турбоатом", по предварительным данным, сократил чистую прибыль на 34,8%,
или на 567,423 млн гривен, до 1 065,328 млн гривен, по сравнению с полученной в 2015
году прибылью (1 632,751 млн гривен). В 2015 году "Турбоатом" (увеличил чистую
прибыль в 2,56 раза, или на 995,354 млн гривен до 1 632,751 млн гривен. В 2015 году
предприятие увеличило чистый доход на 46,24%, или 851,866 млн гривен до 2 694,253 млн
гривен. "Турбоатом" специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных
электростанций,
гидравлических
турбин
для
гидроэлектростанций
и
гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций,
парогазового оборудования и другого энергетического оборудования. 75,22% акций
открытого акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству, компания
управляется Фондом государственного имущества. 12,8% акций завода принадлежит КУА
"Сварог Эссет Менеджмент" бизнесмена Константина Григоришина.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПАО «Кредмаш» освоил выпуск нового поколения асфальтосмесительных установок КДМ2097
23.04.2017

ПАО
«Кредмаш»
освоил
выпуск
нового
поколения
асфальтосмесительных установок, изготовленных в согласовании с
требованиями стандартов Евросоюза.
В апреле 2017 недалеко от Полтавы запущена в эксплуатацию установка КДМ2097
производительностью 110 т/ч. Конструктивные особенности: благодаря новому грохота
обеспечен рассева каменных материалов на 5 фракций, введена теплоизоляция «горячего»
бункера, уровень каменных материалов в отсеках контролируется датчиками
непрерывного уровня, повышенная точность дозирования каменных материалов и битума,
внедрены принципиально новая конструкция рукавных фильтров, в агрегате увеличена
ширина загрузки каменных материалов до 3,5 м, применена «мягкое» нагрева битума за
счет термального масла и многое другое. Все основные комплектующие и ответственные
узлы от европейских производителей: горелки, винтовой воздушный компрессор,
пневматика, мотор-редукторы, фильтрополотно, электротехнические изделия и др. Узлы и
агрегаты асфальтосмесительной установки выполнены в автогабарите, что обеспечивает
снижение транспортных расходов в Заказчика при перебазированием оборудования. При
сдаче установки КДМ2097 в эксплуатацию присутствовало руководители Полтавы и
области, руководители и специалисты дорожных организаций.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Роман Романов: В Україні створено
оборонний хаб

13.04.2017

13.04.2017

Концерн “Укроборонпром” фактично створив оборонний хабї – в
стінах Концерну підписали Меморандум про співробітництво та
співпрацю з ГО “Ліга оборонних підприємств України”.
Подія відбулась за участю Народного депутата України, Голови міжфракційного
депутатського об’єднання “За розвиток оборонно-промислового комплексу та
авіакосмічної галузі України” Віктора Кривенка, а свої підписи на документі поставили
Генеральний директор Концерну Роман Романов та Члена Правління громадської
організації “Ліга оборонних підприємств України” Олег Висоцький. Цей документ розпочне
нову історію кооперації найпотужніших державного та приватного об’єднань вітчизняного
ОПК, а також всіх підприємств, що кооперували з “Укроборонпромом” до цього. Відтак 558
вітчизняних підприємств працюватимуть як єдиний механізм. “Оборонний хаб – це нова
сторінка в історії оборонно-промислового комплексу України. На ній жирним шрифтом
прописаний меседж про кооперацію приватного та державного бізнесу. Ми переводимо
відносини між підприємствами всередині країни у ранг партнерських, щоб бути
конкурентними на світовому ринку. Сьогодні ми можемо впевнено говорити про фактичне
об’єднання всіх підприємств, що працюють у військовому секторі, в “міністерство
оборонної промисловості України”: відтепер офіційно співпрацюватимуть 134
підприємства Концерну, 30 підприємств “ліги оборонних підприємств” та 394 підприємства,
що залучені до Концерну в рамках програми імпортозаміщення”, – прокоментував
підписання Меморандуму очільник “Укроборонпрому” Роман Романов.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК “Укроборонпром”
ГК "Укроборонпром" в 2016 г. увеличил
чистый доход на 31,2%
14.04.2017

Суммарный чистый доход предприятий участников ГК
"Укроборонпром" по итогам 2016 года увеличился в сравнении с 2015
годом на 31,2% - до 28,3 млрд грн, сообщили в пресс-службе госконцерна.
Финансовый результат от операционной деятельности по итогам 2016 г. составил 2
млрд 344 млн грн. Объем инвестиций, направленных в 2016 году на производство новой
техники за счет оборотных средств предприятий-участников госконцерна, - 684 млн грн. На
сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в
декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию
"Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится
на оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях
Донецкой и Луганской обл. Согласно ранее озвученным госконцерном данным, по итогам
2015 г. суммарная чистая прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" составила
1,626 млрд грн, тогда как по итогам работы в 2014 году суммарный чистый убыток
составил 348 млн грн. Правительство Украины постановлением N 933 от 26 октября 2016
года разрешило предприятиям "Укроборонпрома" с 1 января 2017 года снизить отчисления
прибыли в госбюджет с 75% до 30%. В начале 2016 года "Укроборонпром" инициировал
перед правительством отмену данной нормы для предприятий ОПК: в "Укроборонпроме"
подчеркивали, что данное решение идет вразрез с поставленной перед ОПК задачей по
обеспечению развития производства и решения задачи импортозамещения. По данным
концерна, в 2015 году "Укроборонпром" направил на программы развития производства и
импортозамещения из собственных средств 685 млн грн. Предусмотренная проектом
Госпрограммы развития ОПК до 2020 года потребность на эти цели, по данным
"Укроборонпрома", оценивается в 13 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Партия легких бронеавтомобилей КрАЗ-Кугуар
передана заказнику
12.04.2017

Кременчугский автозавод отправил одному из своих постоянных
заказчиков партию многофункциональных бронеавтомобилей КрАЗ-Кугуар
(4×4). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Малая бронетехника предназначена для перевозки личного состава по дорогам с
различным покрытием, бездорожью и местности. Автомобиль оборудован пассажирским
бронированным корпусом. Бронирование пассажирского отделения - пятистороннее
(крыша и вертикальные поверхности) для защиты от 7,62?51 мм M80 NATO Ball ammunition
толщиной 6,5 мм, в соответствии со стандартами CEN Level BR6. Пол транспортного
средства снабжен защитой от осколков в результате одновременного подрыва двух
немецких ручных гранат DM-51 или их эквивалента. Бронезащита установлена также за
крыльями, на щите моторного отсека, в задних колесных арках. Особый дизайн
бронирования обеспечивает распределение веса бронированных дверей на силовые
элементы брони. Таким образом, уменьшается нагрузка на модифицированные дверные
петли. Бронирование сконструировано таким образом, что пуля, выпущенная под любым
углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути
элементов брони. Возможность прострела в результате рикошета минимизирована.
Читать полностью >>>
По материалам autokraz.com.ua
Харьковский бронетанковый завод отремонтировал
для армии 60 ед. Т-64 и Т-80

12.04.2017

ГП "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ) в 2016 г. обеспечил
восстановление и ремонт 60 ед. основных боевых танков Т-64 и Т-80 в
интересах ВС Украины, сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".
Стоящая на вооружении ВС Украины бронетехника прошла на ХБТЗ регламентный
или капитальный ремонт в зависимости от полученных в зоне боевых действий
повреждений или отработки ресурса, и фактически получила "новую жизнь", отмечается в
сообщении. Как отмечает пресс-служба, качество выполненных ХБТЗ ремонтных работ
проверяется заказчиком в ходе тестирования военной техники по завершении каждого
этапа ремонта. ГП "ХБТЗ" специализируется на осуществлении капитальных ремонтов и
модернизации танков Т-64, Т-80, Т-72, танковых двигателей и спецтехники. С 2010 года по
решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". По данным из
открытых источников, в 2014-2015 годах на мощностях ХБТЗ обеспечен ремонт,
модернизация и восстановление для армии свыше 100 ед. Т-64 и Т-80 и их модификаций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Спільнота Український арсенал виклала зображення зовнішнього
вигляду глибокої модернізації БРДМ-2 Миколаївського БТРЗ. Назву якого
замінено на “БТР-НИК”, пише uprom.info
Згідно з вимогами міністерства оборони України і запитам ряду іноземних
замовників, фахівцями підприємства розпочато роботу над створенням більш захищеною
версією бронемашини БРДМ-2 (БТР-НИК) з посиленим захистом і поліпшеними тактикотехнічними характеристиками. Передбачається, що оновлена бойова машина, створена на
базі БРДМ-2 отримає новий більш потужний і економічний дизельний двигун FTP Iveco
Tector. Компонування носової частини БТР-НИК буде істотно змінена. З метою посилення
бронювання лобової частини було вирішено повністю відмовитися від люків водія і
командира. Таким чином, передбачена можливість установки додаткової бронезахисту. При
цьому на бронеавтомобіль може бути встановлена додаткова решітка для забезпечення
захисту від ручних протитанкових гранат різних видів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Суд заарештував рахунки фірми, якій Житомирський бронетанковий
допоміг ухилитися від 3 мільйонів податків
20.04.2017

Державна фіскальна служба підозрює посадовців ДП «Житомирський
бронетанковий завод» у змові з ТОВ «Партнер Центр Лтд», що дозволило
останньому ухилитися від сплати 3,38 млн грн. податків.
Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, куди слідчий
звернувся в рамках кримінального провадження №32015100000000264. Слідство
встановило, що протягом 2013-2015 років «Партнер Центр Лтд» поставляло на
Житомирський бронетанковий завод комплектуючі до приладів спостереження та
запчастини для БМП та БТР. В податковій звітності фірма вказала, що обладнання закупила
у ТОВ «Арматех Буд», ТОВ «Профі Хаус» та ТОВ «Укрінжинірінг Він». ДФС встановило, що у
вказаних підприємств відсутні можливості для ведення господарської діяльності. Під час
розслідування засновники «Арматех Буд», ТОВ «Укрінжинірінг Він» та ТОВ «Профі Хаус»
зізналися, що вони зареєстрували фірми за грошову винагороду, господарської діяльності
не вели. Засновники перших двох підприємств минулого квітня Печерський райсудом
столиці були засуджені за фіктивне підприємництво. Також було встановлено, що ці фірми
по податковій звітності не закуповували обладнання для бронетехніки, а показували
торгові операції з закупівлі тачок, рукавець та будівельних матеріалів. ДФС вважають, що
«Партнер Центр ЛТД» тільки по документам поставляло обладнання для бронетанкового
заводу. В суді слідчий клопотав про арешт банківських рахунків фірми і суд це клопотання
задовольнив. Навесні 2015 року обов’язки керівника ЖБТЗ виконував Михайло Мосін.
Раніше
він
був
засуджений
за
службове
підроблення
коли
очолював
««Херсонелектротранс». З літа 2015 року по лютий 2017 рік «ЖБТЗ» очолював Олексій
Бабіч – брат заступника керівника апарату директора «Укроборонпрому» Андрія Бабича. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Начались Государственные испытания бронированного автомобиля "Барс-8"
22.04.2017

Министерство обороны Украины начало государственные испытания
тактического
бронированного
автомобиля
«Барс-8»
производства
корпорации «Богдан».
В течение не мене трех месяцев будут проводится ходовые испытания маршем
10000 км в различных условиях дорожного покрытия, преимущественно по пересеченной
местности;
оцениваться
параметры
проходимости
автомобиля;
проверяться
баллистические и противоминные показатели бронированного авто; продлится аудит
тактико-технического состояния автомобиля: проверка работы основного и
вспомогательного оборудования, их работа в нестандартных и приближенных к боевым
условиях эксплуатации, и тому подобное. Предоставлен на испытания автомобиль лежит в
основе создания целого семейства Специальных бронированных машин, в ближайшей
перспективе смогут употребляться для оснащения подразделений ВС Украины при
ведении ими боевых действий. По словам Игоря Осадчего, заместителя директора по
маркетингу «Богдан Моторс», производитель ожидает, что Бронеавтомобиль «БАРС-8» по
достоинству оценят специалисты ВООРУЖЕННЫХ Сил Украины и авто беспрепятственно
будет принят на вооружение в украинскую армию. «Потребность военных в этом классе
авто очень большая», - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Підсумки участі делегації ДКА у 33-му
Космічному симпозіумі
11.04.2017

В рамках Космічного симпозіуму у США, в.о. Голови ДКА провів
переговори із заступником Адміністратора НАСА з питань пілотованих
космічних операцій, а також із представниками Державного департаменту США.
Під час переговорів сторони підтвердили наміри щодо поглиблення співпраці та
домовилися провести чергове засідання українсько-американської Робочої групи з питань
співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях
у червні 2017 в США. Основною темою зустрічі із генеральним директором Європейського
космічного агентства Йоханом-Дітріхом Вьорнером стало питання пошуку взаємовигідної
форми співпраці, яка дозволить розширити кооперацію між Україною та ЄКА.
«Пріоритетним завданням ДКА є активізація співробітництва з Європейським космічним
агентством, що передбачено Стратегією космічної діяльності України до 2022 року.
Сьогодні ми відпрацьовуємо можливості реалізації спільних проектів в інтересах України та
ЄКА і зазначені питання вивчатимуться під час чергової зустріч експертів ДКА та ЄКА 30
травня ц.р. у Києві», - відзначив в.о. Голови ДКА. Відповідно до програми Симпозіуму Юрій
Радченко взяв участь у роботі панелей «Космос в Канаді» та «Космос в Австралії» та провів
переговори із керівниками космічних агентств. Так, відбулася зустріч із головою
Італійського космічного агентства (ASI), Мексиканського космічного агентства (MSA),
Німецького космічного центру (DLR), Канадського космічного агентства (CSA), Корейського
аерокосмічного дослідного інституту (KARI) та космічного агентства Великобританії
(UKSA). Також проведено зустрічі з провідними компаніями у аерокосмічній сфері, зокрема
компаніями Boeing, Lockheed Martin та MDA.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДКА України

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

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

Україна замістила російські комплектуючи для
ракети-носія «Циклон-4М»

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

17.04.2017

КБ «Південне» повністю виконало імпортозаміщення російських
комплектуючих для виготовлення ракети-носія «Циклон-4М». Про це
повідомляє служба новин порталу uprom.info
«Сьогодні ми в процесі налагодження ракети «Циклон-4М», на якій повністю
виконано імпортозаміщення російських комплектуючих нашими, американськими і
канадськими. Ракетою зацікавилася Канада, яка запускає власну космічну програму.
Протягом найближчих чотирьох років під канадську програму почнемо поставляти туди
ракети-носії нового покоління», – сказав на прес-конференції в Дніпрі з приводу
Всесвітнього дня космонавтики генеральний конструктор КБ Олександр Дегтярьов. Щодо
інших проектів, він повідомив, що зараз, після аварії з американською ракетою-носієм
«Антарес», що комплектувалася російськими двигунами, КБ, за завданням американців,
розробило для цієї ракети власні двигуни. Переустановлення їх на ракету пройшло
професійно і надалі має перспективи, зазначив Дегтярьов. Наразі КБ поставляє двигуни для
ракети «Вега» – носія для європейської космічної програми «Горизонт-2020». Вже відбулося
п’ять успішних пусків. Також, як зазначив генеральний конструктор, є перспективи
відродження міжнародного проекту «Морський старт». «У 2014 році були спроби його
закрити. Ми попросили віддати все обладнання нам з умовою, що КБ знайде компанію, яка
купить і продовжить експлуатувати цю програму. На даний момент є зацікавленість трьох
американських корпорацій в покупці проекту і устаткування, включаючи такий гігант
аерокосмічної галузі, як Boeing», – сказав Дегтярьов. Відзначимо, оперативно-тактичний
ракетний комплекс «Грім» з дальністю польоту від 250 до 450 км знаходиться на стадії
остаточного доведення ракети. «Наразі на підприємстві зайняті розробкою і
налагодженням семи проектів для потреб української армії, серед яких оперативнотактичний ракетний комплекс «Грім» (дальність польоту від 250 до 450 км), що
знаходиться на стадії остаточного доведення ракети. Також в роботі проекти по
високоточних крилатих ракетах наземного і корабельного базування, дві системи ППО з
радіусом надійного ураження цілі до 150 км з перспективою 200-250 кілометрів. А також –
займаємося модернізацією ракетних систем залпового вогню», – сказав Дегтярьов. За його
словами, випробування ракетного комплексу має проводитися в Україні. Для
випробувального полігону будуть шукати місце. Генеральний конструктор КБ «Південне»
зауважив, що, на жаль, ці роботи ведуться не за державною програмою, а за рахунок
недержавної допомоги Україні.
Читати повністю >>>

Читайте також: Внесок України в
підкорення космосу >>>

За матеріалами uprom.info
Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Кабмин
обеспечить госзаказы для “Южмаша”
23.04.2017

Президент Украины подписал закон, который обязывает Кабмин
обеспечить госзаказами ГП “Производственное объединение “Южный
машиностроительный завод им. А. М. Макарова” (Днепр).
Закон предусматривает обеспечение загрузки производственных мощностей по
государственному заказу, в том числе государственному оборонному заказу с 2017 года, в
качестве частичной компенсации потери “Южмашем” российского космического и
оборонного рынка. Также закон предусматривает, что предприятие погашает
задолженность перед государством ежеквартально равными частями в течение 10 лет,
начиная с 2020 года, в соответствии с утвержденным Кабинетом министров планом
развития предприятия, согласованного с комитетом Рады по вопросам промышленной
политики и предпринимательства. На сумму задолженности не начисляются проценты.
Проценты, начисленные на сумму задолженности на день принятия этого закона,
уплачиваются в порядке, предусмотренном для уплаты задолженности. Начисленные
штрафные санкции списываются. 17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла закон,
которым списала задолженность госпредприятия “Производственное объединение
“Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова” за потребленную электроэнергию
в размере 400 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП "Антонов" в 2016г направило на обновление
основных фондов более 10 млн грн
11.04.2017

ГП "Антонов" (Киев) в 2016 г. направило на обновление основных
фондов 10,25 млн грн. Согласно приведенным данным, объем капитальных
инвестиций ГП "Антонов" в 2016 г. составил 135,74 млн грн.
По данным ГП, обновление основных фондов и техническое перевооружение, наряду
с импортозамещением, отнесено к первоочередным направлениям для инвестиций ГП.
Согласно озвученным предприятием в мае 2016 оценкам, с 2014 ГП "Антонов" вкладывает в
обновление фондов завода порядка 25 млн грн ежегодно. Но, ключевым приоритетом для
инвестиций определено импортозамещение: плановый объем инвестиций в программу
импортозамещения на 2016-2019 гг., по данным ГП, оценивается примерно в 600 млн грн. В
условиях разрыва традиционной кооперации с РФ, к приоритетным проектам украинского
разработчика отнесены новые транспортные Ан-132, Ан-178, Ан-188, реализуемые в
широкой кооперации с западными компаниями-авиапроизводителями. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГП "Антонов" обеспечит до конца 2017 г. модернизацию
президентского Ан-148
12.04.2017

ГП "Антонов" проведет до конца года модернизацию регионального
реактивного пассажирского самолета Ан-148-100В, входящего в парк
обсуживающего высших должностных лиц государства ГАП "Украина".
Согласно сообщению ProZorro, объем заключенного на днях сторонами договора на
проведение работ составил 28,16 млн грн. В рамках модернизации планируется обновить
ряд систем и оборудования самолета, включая, отдельное электронное оборудование,
провести доработку салона для установки механизированного трапа у задней двери салона.
Как уточнили в пресс-службе ГП "Антонов", переданный на модернизацию по желанию
заказчика региональный Ан-148-100В был произведен в июле 2011 г. До передачи в 2013 г.
в парк ГАП "Украина", самолет эксплуатировался в авиакомпаниях "Аэросвит" и
"Международные авиалинии Украины". Региональный реактивный Ан-148 нового
поколения предназначен для перевозки до 75 пассажиров в базовой компоновке на
расстояние до 4500 км. В числе конкурентных преимуществ - возможность эксплуатации на
грунтовых аэродромах. Самолет оснащен двигателем Д-436-148, разработки ГП "ИвченкоПрогресс", производства ПАО "Мотор Сич" (оба Запорожье), возможно оснащение самолета
западным двигателем. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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С корабля на…
бал

12.04.2017

В Генпрокуратуре Украины (ГПУ) подозревают, что Вадим
Новинский умышленно доводил свои судостроительные заводы до
банкротства, чтобы не рассчитываться с кредиторами.
22 марта суд вынес определение об аресте всех активов, принадлежащих «Смарт
Мэритайм Груп» (Smart Maritime Group, SMG) в рамках уголовного производства
№42016000000002995, которое ГПУ расследует с конца 2016 г. SMG является субхолдингом
«Смарт Групп», управляющим судостроительным бизнесом нардепа Вадима Новинского,в
который входят Херсонский судостроительный завод, Черноморский судостроительный
завод, Терминальный комплекс Очаков и Николаевский машиностроительный завод. Сама
фабула дела, из-за которой судостроение Новинского оказалось под колпаком ГПУ, связана
с последним заводом. В ходе расследования установлено, что фирмы из орбиты Новинского
- ООО «Океан - транс» и ООО «Глобалстоксервис» - в интересах ПАО «Николаевский
машиностроительный завод» заключили договор купли - продажи ценных бумаг на 25 млн
грн. «Договор купли-продажи ценных бумаг - фиктивный, а акт приема-передачи ценных
бумаг, составленный на его выполнение - поддельный», - говорится в сообщении ГПУ.
Почти слово в слово фабула - только с другими суммами и немного другим составом
задействованных в схеме юрлиц - совпадает с таковой по Николаевскому
судостроительному заводу «Океан», от контроля над которым «Смарт-Холдинг» постоянно
открещивался, но активы которого также арестованы с конца 2016 года. В этом и в
остальных случаях проблема в том, что таким образом Новинский, как подозревают в ГПУ,
искусственно вводил свои кораблестроительные заводы в долги и доводил их до
банкротства. «В результате у завода «Океан» возникли искусственные денежные
обязательства на 1,5 млрд гривен перед ООО «Консалтинг Гамма» (еще одна структура,не
чуждая Новинскому - «ОЛИГАРХ»)», - заявили в ГПУ. В свое время, а именно в 2013-2014
годах, эта операция сделала ООО «Консалтинг Гамма» главным кредитором предприятия,
общая сумма подтвержденных судом долгов которого составила порядка 2,3 млрд грн.
Впрочем, все усилия оппонентов Новинского, среди которых был и конкурирующих
олигарх Константин Жеваго со своей группой «Финансы и кредит», оказались тщетными суд решил, что сделки были законными, их заранее одобрили наблюдательный совет и
акционеры ХСЗ, и они якобы не нанесли заводу никакого ущерба. Только спустя несколько
лет проблему разглядели в ГПУ. А урон государству посчитали в том, что среди сотен
кредиторов судзаводов есть, например, и государственные или национализированные
банки («Форум», «Дельта Банк») общий долг перед которыми структур Новинского
превышает миллиард гривен. Параллельно с арестом активов управляющего холдинга и
завода «Океан», в марте ГПУ взялась за компании, на которые в конечном счете оформлен
бизнес Новинского в Украине - Komisiano Investments. Ltd, Lovitia Investments Ltd, Elianta
Trading Ltd и десятки других (всего в списке 66 компаний). Печерский суд Киева на днях
санкционировал временный доступ ГПУ к регистрационным материалам указанных
структур, включая сведения об их конечных бенефициарах (это предваряет обращение ГПУ
к компетентным органам Кипра). Связана ли такая активизация подопечных Юрия
Луценко с трепетным отношением президента Петра Порошенко к Вадиму Новинскому,
достоверно неизвестно. Но уверенности в своем светлом будущем лишенному депутатской
неприкосновенности православному нардепу это явно не прибавляет.
Читать полностью >>>
© Владислав БОРОВИКОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Чорноморський суднобудівний завод розпочав ремонт
морського водолазного судна «Нетішин»
17.04.2017

Чорноморський суднобудівний завод розпочав ремонт морського
водолазного судна «Нетішин» Військово-Морських Сил ЗС України. Про це
повідомляє Національний промисловий портал.
Контрактна вартість замовлення на проведення ремонтних робіт на «Нетішині»
становить майже 6 млн грн. На цю суму заплановано провести доковий ремонт судна, повну
заміну обшивки підводної частини зовнішнього корпусу, ремонт гвинто-рульового й
водолазного комплексу і донно-бортової арматури, очищення, фарбування, а також інші
роботи, які не можна виконати на плаву. Крім цього, заплановано роботи, пов’язані із
заміною застарілих і встановленням додатково нових зразків водолазного озброєння та
відповідного обладнання для підвищення живучості й безпеки, надійності експлуатації та
використання наявних на борту технічних засобів. Останній раз судно піднімали з води та
ставили на стапель для проведення докового ремонту і фарбування ще 1999 року. Після
того його, на жаль, жодного разу не ремонтували нижче ватерлінії, хоча за нормами та
стандартами експлуатації це мають робити кожні два роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Зустріч General Electric щодо співробітництва в оновленні
парку залізничного рухомого складу
11.04.2017

Під головуванням заступника Міністра
інфраструктури
Надії
Казначеєвої відбулась чергова зустріч з представниками транспортного
підрозділу компанії General Electric щодо обговорення питання потенційного
співробітництва в частині оновлення парку залізничного рухомого складу.
У зустрічі взяли участь фахівці Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Investment
Promotion Office при КМУ, Investment Council of Ukraine та ПАТ «Укрзалізниця». Сторони
обговорили поточний статус виконання узгодженого графіку по реалізації потенційного
стратегічного співробітництва між ПАТ «Укрзалізниця» і компанії General Electric в частині
оновлення парку залізничного рухомого складу. «Одним із найважливіших питань для
української сторони є пошук інвестора для реалізації програми оновлення та модернізації
парку локомотивів за участю таких компаній, як General Electric. Не менш важливим при
цьому є розробка юридичного механізму та фінансової моделі такого потенційного
партнерства, яка в подальшому може бути використана для співробітництва з іншими
інфраструктурними інвесторами, такими, як Siemens, Bombardier та інші. І саме на цьому
зараз концентруються обидві сторони» - зазначила заступник Міністра. Під час зустрічі
представники ПАТ «Укрзалізниця» поінформували про аналіз, проведений експертами
товариства, та визначення технічної оцінки існуючого парку магістральних тепловозів,
який потребує якнайшвидшого оновлення. При цьому необхідно вирішити питання
локалізації виробництва та модернізації зазначених тепловозів з визначенням
підприємств-виробників матеріалів та комплектуючих, що виготовляються на території
України та використовуватимуться у виробничому процесі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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Крюковский вагонзавод поставит "Укрзализныце"
38 купейных вагонов за 875,28 млн грн.

 МЕТРО & ТРАМВАЇ

13.04.2017

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ), ведущий
украинский производитель железнодорожных вагонов, выиграл торги на
поставку ПАО "Укрзализныця" 38 купейных вагонов.
Аукцион состоялся 13 апреля, цена предложения КВСЗ составила 875 млн 280 тыс.
600 грн (с НДС). В нем также участвовал Харьковский вагоностроительный завод, который
предложил вагоны за 875 млн 520 тыс. грн (с НДС). Таким образом, констатируется в прессрелизе, стоимость одного вагона составила 19 млн 194 тыс. 750 грн без НДС (при плановой
стоимости 19,2 млн грн грн без НДС). По условиям тендера вагоны должны быть
поставлены до конца текущего года. "Мы объявили о масштабном обновлении подвижного
состава, готовы вкладывать средства и надеемся, что производитель выполнит свои
обязательства качественно и в срок. Такой большой заказ компания объявила, стремясь
улучшать условия пассажирских перевозок. Несмотря на то, что они продолжают
оставаться убыточными, а тарифы на проезд в дальнем сообщении не повышались с
октября 2014 года, наша цель - лучший сервис для пассажиров", - цитирует пресс-служба
председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна. Он также напомнил, что в
настоящее время продолжается процедура закупки почти 412 тыс. комплектов постельного
белья для пассажирских поездов, на очереди - объявление тендера на приобретение
подушек, матрасов, одеял из антиаллергенных материалов по новым стандартам качества.
Как сообщалось, в 2017 году "Укрзализныця" планирует приобрести 50 пассажирских
вагонов (43 купейных и 7 вагонов-трансформеров), и на сегодня уже приобретено 12
вагонов (7 трансформеров и 5 купейных). Кроме этого, в 2017 году "Укрзализныця"
планирует капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укрзалізниця оновить вагони і локомотиви
на 12,5 млрд. грн..
20.04.2017

Укрзалізниця планує у поточному році спрямувати на оновлення
рухомого складу понад 12,5 млрд грн. Про це повідомив член правління
товариства Іренеуш Василевський, передає прес-служба Укрзалізниці.
Він розповів, що у 2017 році парк вантажних вагонів планується оновити за рахунок
майже 9 тис. нових – це і закупівля у виробників, і виготовлення на власних заводах-філіях.
Зокрема, вже до кінця цього тижня буде повторно оголошено тендер на виготовлення
майже 2,5 тис напіввагонів. Також, за його словами, планується придбати і 50 пасажирських
вагонів. "Основними джерелами для інвестицій є власні та залучені кошти, також для
інвестицій необхідно індексувати тарифи. За прогнозами, якщо це відбудеться з червня, то
галузь може отримати майже 7 млрд додаткових надходжень", – зазначив Василевський.
"Ми зобов’язалися, що кожна гривня від підвищення тарифів буде обліковуватися на
окремому рахунку й буде спрямована на інвестиції", - додав він. Загалом у 2017 році
Укрзалізниця планує спрямувати понад 22 млрд грн капітальних інвестицій у придбання та
модернізацію рухомого складу, капітальне будівництво й інфраструктуру. Нагадаємо, що з
початку 2017 року на заводах-філіях ПАТ "Укрзалізниця" побудовано 70 напіввагонів.
Також Укрзалізниця повідомляла про модернізацію українських дизельних локомотивів у
Китаї. Раніше йшла мова про наміри Укрзалізниці купити 4 швидкісних поїзди у 2017 році.
Відзначимо, ПАТ “Укрзалізниця” випустила 5% вантажних вагонів від запланованого на
2017 рік. Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на ЦТС.
"Триває будівництво вантажних вагонів на власних заводах-філіях ПАТ” Укрзалізниця”. Так,
з початку 2017 року збудовано 152 піввагона і 2 окатишевозів", – повідомили в УЗ. Раніше в
компанії говорили, що в 2017 році на власних потужностях справлять 3 тис. Вантажних
вагонів, однак виходячи з реальних темпів будівництва досягти такого показника не
вдасться. Відзначимо, що з початку року по 6 березня заводи-філії УЗ побудували 70
піввагонів. Таким чином, ще більше 80 од. випущено приблизно за місяць.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Антимонопольный комитет отказался удовлетворить жалобу
завода Сергея Тигипко на “Укрзализныцю”

20.04.2017

АМКУ отказал производителю вагонного литья ПАО “Кременчугский
сталелитейный завод” (КСЗ) в удовлетворении жалоб о нарушении порядка
проведения процедуры закупки филиалом “Укрзализныци” - Дарницким
вагоноремонтным заводом - боковых рам и надрессорных балок на общую
сумму 110,595 млн грн.
Два тендера на закупку в общей сложности 960 вагонокомлектов (по четыре
боковых рамы и две надрессорных балки) на ожидаемую сумму 110,592 млн грн (с НДС)
были объявлен 24 февраля. Заявки принимались до 10 апреля. Аукционы назначены на 16
мая 2017 года. В то же время КСЗ 22 марта обратился с жалобой в АМКУ, при этом просил
приостановить процедуру закупки на период ее рассмотрения. В частности, в жалобе КСЗ
отмечал, что установленная цена за один вагонокомплект в размере 96 тыс. гривен (без
НДС) является дискриминационной, тогда как с учетом курсовой нестабильности, роста
цен на материалы и комплектующие, электроэнергию прогнозируемая стоимость
вагонокомлекта КСЗ составляет 160 тыс. гривен, то есть такая цена является
неприемлемой для национального производителя. Кроме того, КСЗ просил в тендерной
документации установить срок изготовления вагонокомплекта не ранее 1 января 2016
года, тогда как заказчик торгов установил его на уровне 2013 года. По мнению заявителя,
такое условие позволяет участвовать в торгах компаниям, продукция которых не
соответствует украинским стандартам. Согласно информации на портале Prozorro, заявки
на участие в торгах подали две компании - ООО “Центр промышленного субконтрактинга”
(Киев), предлагающая литье производства китайской “Ружоуская компания “Тианруй” по
выпуску запчастей локомотивов и вагонов”, и ОДО “Интерресурсы”. В настоящее время
ожидается решение заказчика о допуске этих компаний к торгам. Напомним, КСЗ
практически остановил производство продукции с конца февраля 2014 года из-за проблем
с сертификацией продукции на основном рынке сбыта - РФ. В ноябре 2016 года завод
возобновил работу с оживлением рынка вагоностроения и ожидаемых тендеров УЗ на
покупку вагонов и вагонокомплектов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Польские трамваи PESA хотят
собирать в Киев

10.04.2017

Киев хочет создать совместное предприятие, чтобы собирать
польские трамваи в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий
Кличко, передает служба новостей портала finance.ua
«Это - и рабочие места, и налоги в бюджет. Договоренность такая есть. Мы будем
рады сотрудничать с такими партнерами, которые видят не только свою выгоду, но и
вкладывают в перспективное производство», - добавил Кличко. Кроме этого Кличко
подтвердил, что Киев и в дальнейшем будет закупать современные трамваи PESA.
Отметим, во время визита мэра Киева Виталия Кличко в Польшу на завод по производству
трамваев компании Pesa появились сообщения чуть ли не об открытии нового завода в
Украине. Однако спустя какое-то время в интервью Польскому Радио руководство Pesa уже
было не так амбициозно. Чего дже на самом деле хотят поляки от киевского рынка? Как
известно в июне 2015 г. Виталий Кличко подписал с польской компанией меморандум про
сотрудничество. Но меморандум - это не контракт, хотя он и может привести поляков к
сделке на 70 млн. евро по поставке для Киева 50 трамваев. PESA – единственный польский
производитель, который выпускает трамваи с колеей 1524 мм - именно такая в Киеве.
Директор отдела маркетинга восточных рынков Дариуш Скотницкий отмечает в интервью
Польскому радио, что его компания давно знает о потребностях украинской столицы в
новых трамваях. Еще до того, как Кличко стал мэром, они вели переговоры с киевскими
властями. В Украину польская компания намерена не просто продать трамваи. "Я не
скрываю, что эта сделка не ограничится только поставкой вагонов, речь идет и о создании
в Киеве центра по обслуживанию нашей техники, ведь она уже другого уровня и требует
качественного сервиса" - говорит Дариуш Скотницкий. "Есть определенные планы и по
сборке, то есть производству вагонов в самом Киеве" - продолжает менеджер Pesa. Киев же
подкупают условия кредита на приобретение польских трамваев. которые субсидирует и
польское правительство. Подобных условий не предлагает никто. Важно, чтобы этот
проект оставил для города не только многолетние кредитные обязательства и польские
трамваи, но и позволил городу самому стать производителем современной техники для
остальных городов Украины. В этом случае такая сделка имеет смысл, но в интервью
Польскому радио в Pesa не слишком развивали производственную тему. Да и производство,
если таковое и будет, может свестись к сборке после транспортировки из Польши на
сервисной станции. Киеву важно прописать инвестиционные условия для польского
производителя, со сроками и степенью локализации производства. В этом случае такая
сделка будет выгодна Украине и Киеву, а поляки получат доступ к емкому рынку в качестве
уже украинского производителя.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua, autoconsulting.com.ua
Вже п’ятий за рахунком трамвай «VinWay»
вийде на лінії Вінниці
15.04.2017

Перший з 4-х запланованих на цей рік вагонів вже виготовлений,
пройшов обкатку по усіх маршрутах, і «Вінницькою транспортною
компанією» отримано позитивний висновок щодо його експлуатації.
Це вже другий 16-метровий низькополий трамвай. Як і у першому такому вагоні
система керування двигунами розміщена зверху на трамваї, а не знизу. Система чеського
виробництва, яка дозволяє приблизно на третину зменшувати споживання електроенергії.
Пантограф (пристрій для знімання струму з контактного провідника), як і на усіх
низькополих «VinWay», автоматично піднімається та опускається, а не вручну, як раніше. А
серед новацій – нова система відкривання дверей з більш сучасними редукторами. Вже
днями черговий «VinWay» вийде на лінії. За словами керівництва «Вінницької транспортної
компанії», планується, що він буде їздити на 2-му та 5-му маршрутах. А працівники
трамвайного депо вже починають ремонт візків для модернізації наступного 16-метрового
вагону і закупку усіх комплектуючих. Кузов для вагону вінницьким підприємством
«Ремтехсільмаш» вже зроблений і у п’ятницю його мають привезти до депо. В цьому році
ми запланували модернізувати один вагон КТ-4 (він буде 31-метровим) і три 16-метрові
вагони Т-4. Для модернізації коротких вагонів потрібно приблизно 2,5 місяці, для довгого –
три з половиною. Тож йдемо у графіку. Дякую усім працівникам депо, які дали нове життя
ще одному вінницькому трамваю «VinWay»
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами uprom.info

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Підписано контракт на поставку в Україну
200 тракторів CLAAS
12.04.2017

Компанія CLAAS заключила велику угоду купівлі-продажу
тракторів CLAAS AXION 930 та ARION 430. Покупцем виступив
найбільший виробник і експортер агропродукції України - група компаній
«Агропросперіс».
У березні 2017 р. відбулося підписання угоди купівлі-продажу більш ніж 200
тракторів CLAAS AXION 930 та ARION 430. Покупцем виступила компанія «Агропросперіс» найбільший виробник і експортер агропродукції Чорноморського регіону. Група компаній
«Агропросперіс» працює в Україні з 2006 року. Основний інвестор - NCH Capital (США). 60
виробничих компаній групи в цілому обробляють понад 400 тис. га землі в 14 областях
України. Річний обсяг виробництва становить понад 1,5 млн тонн зерна, логістика яких
здійснюється через 12 власних елеваторів. Покупець невипадково обрав саме ці моделі
тракторів. Потужне тяглове зусилля, високий рівень зручності керування і велика кількість
високотехнологічних рішень, використаних у машинах з лінійки AXION 900, дозволили
цьому трактору зайняти високі позиції на ринку тракторів потужністю до 400 к.с. майже
одразу з моменту своєї появи у 2011 році. А перевірена технологія в сучасному дизайні
трактора ARION 430 пропонує широкий спектр використання в компактному форматі.
Вітаючи нового власника з вдалим придбанням, керівник відділу продажів ТОВ КЛААС
УКРАЇНА Томас Клаусснітцер виразив надію на те, що кожен механізатор групи компаній
«Агропросперіс» оцінить по достоїнству всі переваги тракторів CLAAS, а керівництво буде
задоволене економічністю і високою продуктивністю цієї агромашини.
Читати повністю >>>
За матеріалами claas.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

ЛАЗ переименовал свои автобусы в
легендарные бренды

Імпорт авто з пробігом в березні
зріс в 4,5 разу
11.04.2017

Ринок імпортованих автомобілів з пробігом у березні зріс в 4,5
разу в порівнянні з результатами березня минулого року. Про це
повідомляє Укравтопром, передає epravda.com.ua
За даними асоціації "Укравтопром", в березні на українському ринку було
зареєстровано 3 944 легкових автомобілі з пробігом, ввезених з-за кордону. Таким чином,
загальний обсяг первинного ринку легкових автомобілів минулого місяця досяг позначки в
11 тис. 222 автомобіля, а частка колишніх в експлуатації авто на ньому склала 35%. В
Асоціації також відзначають, що рік тому відсоток імпортованих авто з пробігом складав
лише 15. Найбільш популярними марками в імпорті старих автомобілів залишаються
Renault (834 шт.), Volkswagen (715 шт.), Skoda (502 шт.), Opel (360 шт.), Nissan (174 шт.).
Причому, у перших чотирьох марок з представленої п'ятірки лідерів кількість машин з
пробігом перевищує число нових в загальному обсязі первинних реєстрацій. Всього за
перший квартал українську реєстрацію отримали 9 тис.156 колишніх в експлуатації
легкових автомобілів, що майже в 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

КрАЗ готов к честным тендерам: есть все
необходимое для победы

11.04.2017

В компании City Transport Group (управляет автобусным заводом
ЛАЗ) решили поэксплуатировать ретро-тематику и дать своим
современным моделям легендарные имена.
Так, 9-метровая модель, которая ранее была известна под индексом Лайнер-9
получила имя ЛАЗ-695 «Союз» Именно так называлась модель, которую завод выпустил к
фестивалю молодежи и студентов в 50-е годы и потом экспортировал в десятки стран мира.
Именно на специальном автобусе ЛАЗ-695 "Союз" ехал на Байконур и первый в мире
космонавт Юрий Гагарин. В City Transport Group утверждают, что бережно хранят традиции
автобусов ЛАЗ, поэтому решили назвать свою современную модель историческим именем.
ЛАЗ-695 "Собз" теперь называется городская и пригородная 9-метровая модель. Только вот
помогут ли легендарные имена Львовскому автозаводу? Как сообщил AUTO-Consulting
представитель City Transport Group предприятие переживает сейчас не лучшие времена. По
данным AUTO-Consulting, ранее анонсированный крупный египетский контракт на
поставку сотен автобусов так и не заключили. А попытка прорваться с газовым автобусов
ЛАЗ А183 CNG на рынок Ирана также потерпела фиаско, хотя львовский автобус доехал
туда своим ходом на выставку и вернулся обратно. Но заказов из Ирана, увы, не привез.
Представители City Transport Group утверждают, что завод во Львове - работает, но назвать
число выпущенных моделей затруднились. Не слышно и о победах ЛАЗов на украинских
тендерах. Может после переименования дела у предприятия пойдут лучше?
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

14.04.2017

В Киеве прошла выставка «Автотрасса: Мосты. Дороги. Туннели
2017», в которой отечественны производитель - завод «КрАЗ», принял
участие показом двух своих перспективных продуктов.
Среди более 50 международных компаний-участников Украину представлял КрАЗ.
Кременчугский автозавод экспонировал самосвалы с предельными в своей линейке по
грузоподъемности весовыми категориями - 26-тонный тяжеловоз КрАЗ-7133С4 (8?4) и
сверхлегкий КрАЗ-5401С2 (4?2) грузоподъемностью 10 т. Приятно отметить, что
национальная продукция заинтересовала не только представителей облавтодоров разных
регионов Украины, частные строительные компании, которые во все дни работы выставки
очень активно посещали экспозицию украинского автозавода, но и высоких чиновников. В
частности, в день открытия выставки - 13 апреля, Министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян не только осмотрел кременчугские самосвалы, подробно расспросив в
ходе осмотра о технических возможностях экспонатов, но и лично оценил эргономику
рабочего места водителя, сев за руль двухосного «малыша». ЧАО «АвтоКрАЗ» с
удовлетворением и надеждой смотрит в будущее, рассчитывая на начало нового этапа в
развитии партнерских отношений с дорожными структурами страны и изменение в
подходах новой команды Кабмина относительно поддержки отечественного
производителя. КрАЗ готов к участию в тендерах, у отечественного производителя есть все
необходимое для честной победы: широкий ряд спецтехники, различные модели шасси,
максимально
адаптированные
под
установку
различного
спецоборудования,
производственный потенциал, позволяющий обеспечить автодорожные хозяйства страны
всей гаммой спецтехники для содержания дорог в нужном объеме.
Читайте также: На «КрАЗе» стартовало внедрение
новых требований мирового автопорома >>>
По материалам пресс-центра завода «КрАЗ»

Приміські автобуси «Богдан А14532» з додатковими опціями
відправлено замовникам
15.04.2017

ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» постійно працює над
модернізацією своєї продукції. Про це свідчать і три приміські автобуси
«Богдан А14532», які нещодавно були відправлені для замовників.
У базовому виконанні «Богдан А14532» – це приміський автобус довжиною 9,82м.,
кількість місць для сидіння в якому складає 43, він відповідає екологічним нормам Euro 5.
Автобус даної моделі відрізняється підвищеною комфортабельністю, до того ж він
сконструйований на європейських агрегатах, з двигуном IVECO, коробкою передач EATON,
ведучим мостом та передньою віссю DANA. Автобуси, які нещодавно були поставлені
замовникам, відрізняються встановленим додатковим обладнанням, а саме кондиціонером
салону, цифровим тахографом та незалежним рідинним підігрівачем двигуна. Завдячуючи
всім цим характеристикам автобуса «Богдан А14532», пасажири зможуть комфортно себе
почувати при будь-яких обставинах, а кондиціонер в салоні забезпечить приємний
мікроклімат навіть у найбільшу спеку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Міністр інфраструктури України презентував Концепцію розвитку
ринку електричного транспорту в Україні

Читать полностью >>>

Корпорация "УкрАВТО" в 2016г сократила
убыток в 140 раз
19.04.2017

ПАО "Украинская автомобильная корпорация" ("УкрАВТО")
завершила 2016 г, по предварительным данным, с чистым убытком 3,076
млн грн, что в 140 раз меньше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 25 апреля, ее
нераспределенная прибыль к 1 января 2017 года составляла 964,91 млн грн (годом ранее 969,88 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году корпорация сократила убыток в 2,3 раза к
предыдущему году - до 430,76 млн грн. Согласно публикации, за минувший год "УкрАВТО"
фактически сохранила текущие обязательства на прошлогоднем уровне - 1 млрд 050 млн
грн, долгосрочные возросли на 5,5% - до 1 млрд 585,4 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность увеличилась на 4,8% - до 1 млрд 521 млн грн, а активы в целом составляют
3 млрд 729,4 млн грн (на 2% больше), в том числе долгосрочные финансовые инвестиции 971,7 млн грн. Собственный капитал компании - 1 млрд 093 млн грн, уставный - 94,96 млн
грн. Численность персонала корпорации за прошлый год сократилась на 162 человека - до
889 сотрудников (за 2015 год УкрАВТО вынуждена была сократить 1104 работника). АО
"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ",
польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных
предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих
автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГК АИС начала производство новой модели
автомобиля
20.04.2017

На производственных мощностях компании - заводе Авто-Холдинг,
г. Кременчуг, был разработан и запущен в серийное производство
хлебный фургон на базе шасси МАЗ 4371 «Зубренок».
На сегодня это самая вместительная из всех моделей «хлебников», представленных
в Украине. Автомобиль рассчитан на транспортировку 240 хлебных лотков. Хлебный
фургон имеет усиленную конструкцию и учитывает особенности перевозимого груза.
Подрамник фургона изготовлен из продольных и поперечных швеллеров. Каркас фургона
изготовлен из металлической профильной трубы, обшивка наружных стен сделана из
композитных материалов, обшивка внутренних стен - оцинкованным листом. Стенки и
потолок утеплены полистиролом. Шасси фургона – МАЗ «Зубренок», один из самых
популярных автомобилей в модельной линейке МАЗ. Автомобиль имеет одну из самых
максимальных грузоподъёмностей в классе среднетоннажных городских автомобилей.
Высота погрузки составляет всего 1,1 м., что оптимально для эксплуатации в городских
условиях. Экономичный надежный турбодизельный двигатель стандарта Евро-5 ММЗ Д245.35 и 6-ступенчатая МКПП Shaanxi Fast Gear (разработана корпорацией Eaton (США).
Информация о дилерской сети МАЗ Группы компаний АИС и предлагаемых к покупке
грузовых автомобилей представлена на сайте www.ais.ua или по телефону горячей линии
АИС 0800500205.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
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В стінах Верховної Ради України Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян презентував Концепцію розвитку ринку електричного
транспорту в Україні, яка знайшла своє відображення в законопроекті
Цілями Концепції є повний цикл виробництва електрокарів в Україні, можливість
українцям недорого придбати автомобіль майбутнього, дати можливість розвитку бізнесу,
що використовує зелений транспорт. "Ми поставили собі дуже амбітну ціль – до 2020 року
мати частку електрокарів в загальному продажі авто на рівні не менше 15%", - заявив
Міністр. За його словами, цілями законопроекту є перетворення України на хаб з
виробництва високотехнологічної продукції, якою безперечно є електричний транспорт та
елементи його інфраструктури. По-друге, це надання українцям можливості придбати
екологічний транспорт, новий або трохи бувший у використанні, замість того, щоб сідати за
кермо старих машин, які експортовані з Європи через невідповідність екологічним нормам.
По-третє, це надати бізнесу інструменти для росту, адже бізнес не відмовиться від
можливості економити як на пальному, так і на обслуговуванні електричного транспорту.
Очільник міністерства зазначив, що цілі будуть реалізовані в рамках трьох компонентів,
синхронізованих у часі …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
Регистрация электромобилей в Украине в I кв.-2017
выросла более чем вдвое
14.04.2107

Показатели регистрации электромобилей в Украине (новых и
подержанных) в январе-марте текущего года выросли в 2,1 раза по
сравнению с тем же периодом 2016 года – до 620 ед.
"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД,
прослеживается в Киеве (528 ед.), в Одесской (486 ед.) и Харьковской (446 ед.) областях.
Следом идут Днепропетровская (134 ед.), Львовская (127 ед.), Киевская и Запорожская
области. Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца,
предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - цитируется в
сообщении руководитель ГСЦ МВД Владислав Криклий. По данным ГСЦ, всего за 2016 год и
первый квартал текущего года в Украине впервые зарегистрировано 2284 электромобиля.
В числе основных преимуществ электромобилей - экологичность и экономичность.
"Стоимость "заправки" электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или
дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах
перед ресторанами, торговыми или бизнес центрами все чаще устанавливают зарядные
станции. Техобслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им
требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей, как правило,
выше, но средства, сэкономленные на заправке авто, компенсируют лишние расходы", констатируют в ГСЦ МВД. По его данным, наиболее востребованными в Украине являются
автомобили Nissan (1867 регистраций), Ford (98 ед.), Tesla (89 ед.) BMW (49 ед.), Mercedes
(43 ед.). Как сообщалось, украинские официальные автоимпортеры, отмечая значительное
превышение на рынке подержанных электромобилей над новыми, начали продвижение на
рынок новых электромобилей, в том числе Renault, Kia, Nissan, BMW, Toyota. В частности,
компания "Рено Украина" объявила о начале продаж электромобилей до конца 2017 года в
официальных дилерских центрах в Киеве, Одессе и Львове.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

Корпорація «БОГДАН» передала військовим першу
партію санітарних автомобілів

В Украине снизилось сельскохозяйственное
производство

12.04.2017

В рамках виконання контракту між Міністерством оборони України
та корпорацією «Богдан» військові отримали перші десять санітарних
автомобілів Богдан 2251. Про це пише uprom.info
Далі щомісяця військові отримуватимуть чергові партії «санітарок». Нагадаємо,
після вдалого завершення відомчих випробувань, а також випробувань «санітарки» Богдан
2251 в зоні проведення АТО, Міністерством оборони України видано наказ про допуск до
експлуатації автомобіля у Збройних Силах України. Наразі українські військові відчувають
гостру потребу в заміні парку старих санітарних авто та надходженні нових автівок.
Санітарний модуль автомобіля виготовлено з використанням високоякісних матеріалів, що
відповідають сучасним санітарним вимогам. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Порошенко передав партію ЗАЗ Lanos
для медиків

14.04.2017

В январе-марте 2017 г. индекс сельскохозяйственной продукции по
сравнению с январем-мартом 2016г. составил 99,2%. Об этом
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В сообщении Госстата отмечается, что падение индекса сельскохозяйственного
производства в домашних хозяйствах населения составило 0,9% в промышленных - 0,8%. В
2016 также наблюдалась подобная тенденция - тогда производство сельскохозяйственной
продукции снизилось по сравнению с 2015 г. на 1,7%. Напомним, ранее сообшалось, что
торговый объем украинской аграрной отрасли составил $19,6 млрд, или 26% всего
торгового оборота Украины.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

13.04.2017

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Луганську
область взяв участь в урочистій церемонії вручення реанімобілів та
спеціалізованого автотранспорту для медичних установ області.
«Переконаний, що така сучасна техніка врятує не одну нову створену українську
життя. Вона взагалі покращить надання медичної допомоги жителям міст і районів області.
Вона стане першою цеглинкою фундаменту реформи системи охорони здоров’я в регіоні», –
сказав Петро Порошенко. За його словами, неонатальний реанімобіль оснащений сучасним
медобладнанням, у ньому є, зокрема, інкубатор для транспортування новонароджених,
портативний ультразвуковий сканер, апарат для штучної вентиляції легень та інше
обладнання, яке дає можливість перевозити дітей у важкому стані. …
Читати повністю >>>
За матеріалами avtoz.net
Харьковские спасатели пересели
на МАЗы
14.04.2017

Глава ГСЧС Николай Чечеткин вручил спасателям Харьковщины
ключи от 4-х пожарных автомобилей на базе МАЗ, закупленных за
средства госбюджета в 2016 году.
Новенькие автомобили заменят старую технику в пожарных частях Дергачивского,
Новобаварского, Слободского и Холодногорского районных управлений ГСЧС. Новенькие
полноприводные МАЗы приходят на смену стареньким АЦ-40 на базе ЗИЛ-130 еще
советских времен. Автомобили укомплектованы средствами для тушения возгораний и
ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. Аналогичные автомобили
поступают в подразделения ГСЧС и в других областях Украины. Отметим, в Украине начал
работать новый крупный дилер МАЗ. Один из лидеров на рынке коммерческих и грузовых
автомобилей – Группа компаний АИС и ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ» заключили дилерское соглашение. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Одесская мэрия намерений купит швейцарские
уборочные машины
22.04.2017

Бюджетная комиссия городского совета рекомендовала к
вынесения на ближайшую сессию горсовета вопрос о закупке девяти
машин для уборки городских улиц швейцарского производства.
На девять таких машин потратят 89 млн. грн или по почти по 10 млн. по каждую.
Речь идет о машинах Bucher CityCat 2020 XL швейцарского производства, Которые могут
работать одновременно и как подметальные (с помощью щеток), и как вакуумный пылесос
- для чего Должны мусорный бак объемом два кубометра, и мыть улицы водой. Кроме того,
эти машины имеют шарнирно-сочлененной раму, что дает им возможность работать в
любых, в том числе максимально стесненных условиях, где требуется большая
маневренность - например, на аллее парков. Также эти машины Оснащены
четырехметровым шлангом для работы в режиме пылесоса где угодно, водяным насосом и
моющих пистолетом. В настоящее время в КП "Городские дороги" является 18 машин этой
модели. После закупки они также будут работать и в городские ЖКСы, а также для КП
"Побережье", которое обслуживает прибрежную зону.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info

Украина за год существенно нарастила внешнеторговый
оборот продукции АПК
13.04.2017

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас
Кутовой заявил, что Украина за год существенно нарастила
внешнеторговый оборот продукции АПК.
«Бюджетная поддержка выросла в 15 раз - на этот год 5,45 млрд. грн. 1% от
производства сельхозпродукции будет направлен на поддержку аграриев. К тому же, эта
программа закреплена на 5 лет. Важно, что компенсацию за приобретение сельхозтехники
украинского производства увеличена до 20% от ее стоимости», - сообщил он. Также
Министр отметил, что за год Украина существенно нарастила внешнеторговый оборот
продукции АПК. Товарооборот составил $19,6 млрд. «Положительное сальдо - $11,3 млрд.
66 млн. т зерновых произведено в этом году. Капитальные инвестиции за этот год
составили рекордное количество в 61 млрд. грн.», - отметил он. Сообщается, что также
заработали новые электронные сервисы в земельных отношениях. «Впервые за 19 лет
Украина получила прибыль от деятельности океанического флота. В государственный
бюджет было уплачено $515 тыс. И я думаю, что это хороший показатель»,- сказал министр.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Міністр агрополітики Тарас Кутовий ініціює запуск нової
IT-платформи для аграріїв
13.04.2107

Мінагрополітики ініціює розробку та впровадження інноваційної ITплатформи для усіх, хто пов’язаний з аграрним сектором та його розвитком.
Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України.
«Ми ініціюємо створення глобальної платформи, яка стане єдиним галузевим
майданчиком та зручним каналом комунікації для усіх, хто цікавиться аграрним сектором,
хто працює або планує почати свою діяльність у агробізнесі. Така платформа надасть
багато можливостей для оперативного обміну важливою інформацією та успішним
досвідом. Проект стане ще одним додатковим інструментом для розвитку АПК», - зазначив
Тарас Кутовий під час зустрічі з представниками компанії "Київстар", що займається
розробкою технічної складової платформи. Мета глобальної ІТ-платформи – сприяти
активній і взаємовигідній співпраці учасників, налагоджувати тісні контакти між ними,
удосконалювати виробничі процеси, впроваджувати нові технології та інновації, надавати
комплексну інформацією про те, що відбувається в українському та світовому агробізнесі.
Одним із технічних елементів платформи стане мобільний додаток. Завдяки додатку,
користувачі зможуть отримувати галузеву інформацію (наприклад, дізнаватись ціни на
продукцію, матеріали, новини, погоду, поради тощо), проводити торгові операції,
планувати і аналізувати ведення свого бізнесу. За пропозицією Міністра, додаток матиме
спеціальний чат для вільного спілкування, обміну досвідом, знаннями, ідеями та
пропозиціями. Також завдяки цьому додатку аграрії зможуть отримувати інформацію щодо
державних програм підтримки, дотацій, оперативних статистичних даних та
перспективних напрямків діяльності. Наприкінці зустрічі Тарас Кутовий запропонував
створити робочу групу при Міністерстві та залучити усіх зацікавлених сторін для
напрацювання механізму впровадження IT-платформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 МОТОТЕХНІКА

Названы самые популярне
мотоциклы в Украине

В конце апреля Украина получит дополнительные квоты
на экспорт в ЕС аграрной продукции

19.04.2017

Как сообщает издание AUTO-Consulting, по итогам 1 квартала 2017
года зафиксирован спад продаж новых мотоциклов на 8% в сравнении с
аналогичным периодом 2016-го.
Но в марте рынок немного ожил и даже продемонстрировал осторожный рост +6%.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить негативную динамику с начала
года. А вот в рейтинге марок произошли кардинальные перемены. Так, впервые с 2007
года, утратил лидерство бренд Viper, сократив продажи более чем на 70%. Этого оказалось
достаточно, чтобы Viper потерял не только лидерство, но и второе место и в итоге оказался
лишь на третьей позиции по объемам продаж. Новый лидер украинского моторынка китайский Musstang, тут же воспользовался ситуацией и занял почетное первое место с
результатом 13% рынка. На второй позиции теперь техника Spark, на долю которой
пришлось 9% всех продаж. Любопытна и картина с 4-м местом. Здесь прочно обосновались
китайские Shineray, чьи показатели лишь немногим меньше, чем у Viper. Замыкает Топ-5
украинского рынка бренд Geon. Неплохо начали сезон и дилеры Honda, чьи продажи
возросли на 32%, а по объему реализации им удалось почти в 2 раза превзойти Yamaha. В
новом сезоне стремительно набирает популярность и индийский бренд Bajaj. Теперь он уже
входит в Топ-10 украинского рынка и явно не собирается останавливаться.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Европарламент (ЕП) в конце апреля готов принять решение о
предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, заявило
МЭРТ Украины со ссылкой на слова главы комитета международной
торговли ЕП Бернда Ланге.

06.04.2017

«Мы готовы принять решение о предоставлении Украине дополнительных торговых
преференций», - сказал он на встрече с главой Минэкономразвития Степаном Кубивым в
Брюсселе. В октябре 2016 года ЕС предложил расширить квоты на экспорт аграрных
товаров, удобрений, обуви и металлопродукции сроком на три года. Решение должен
утвердить Европарламент и страны-члены ЕС. По прогнозу украинской стороны это
произойдет в конце текущего месяца. По расчету Минэкономразвития, соглашение
позволит увеличить объем украинского экспорта в ЕС на $ 100-150 млн. В основу своего
решения Европарламент взял предложения украинского правительства, сообщила LL
пресс-служба Минэкономразвития. В частности, один из пунктов проекта –
дополнительные квоты поставок по нулевым тарифам на мед, виноградный сок, кукурузу,
кукурузную муку и гранулы, ячмень, ячменную крупу, муку и гранулы, обработанные
томаты, овес, мягкую пшеницу, муку и гранулы. Наибольшие дополнительные квоты в
процентном процентном отношении получат кукурузная (650 тыс т плюс к уже
действующей по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС - 400-650 тыс. т) и ячменная
продукция (357,8 тыс т плюс к 257,8 тыс. т). Существенно вырастут квоты на мед (3 тыс т
плюс к нынешним 5-6 тыс т) и овес (4 тыс т плюс к уже действующим 4 тыс т).
Обработанные томаты получат дополнительные 5 тыс. т, и квота вырастет до 15 тыс. т. К
ныне действующей квоте по виноградному соку в 10-20 тыс т ЕС добавит еще 500 т.
Продукция из пшеницы получит 100 тыс т плюс к ныне действующему 1 млн. т.
Читать полностью >>>
По материалам landlord.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

Компетентні органи України та Саудівська Аравії підписали нову форму
ветеринарної сертифікату на експорт української птиці

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Агрохолдинг "Агрейн" свернул свою
деятельность в Украине

11.04.2017

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів та Саудівська організація продовольства та
медикаментів підписали двосторонні документи.
Документи забезпечують експорт української птиці та продукції з неї до Королівства
Саудівська Аравія. Про це повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під
час прес-конференції 10 квітня. Так, у рамках візиту урядової делегації до Саудівської Аравії
(м. Ер-Ріяд) компетентній органи України та Саудівської Аравії було підписано нову форму
ветеринарного сертифікату на експорт птиці та продукції з неї з України до Королівства
Саудівська Аравія, а також Протокол ветеринарних вимог на експорт цієї продукції. «Ми
взяли перед Саудівською Аравією певні зобов’язання по українській птиці і гарантуємо їх
дотримання», - зазначив Володимир Лапа. Крім того, за його словами, під час візиту було
обговорено питання здійснення інспектування саудівськими інспекторами українських
виробників яловичини в рамках налагодження експорту цієї продукції до Королівства
Саудівська Аравія. Як уже повідомлялося, станом на сьогодні право експорту м’яса птиці та
продуктів з неї до Королівства Саудівська Аравія мають чотири українські підприємства.
Україна зацікавлена у збільшенні переліку цих підприємств і у розширенні асортименту
харчової продукції, яка експортується до Саудівської Аравії.
Читати повністю >>>
За матеріалами consumer.gov.ua
Держпродспоживслужба ініціюватиме вихід української яловичини
на європейський ринок

12.04.2017

Держпродспоживслужба в поточному році планує розпочати
процедуру виходу української яловичини на ринок ЄС. Про це заявив
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
«Плануємо в поточному році ініціювати вихід нашої яловичини на ринок ЄС. Для
цього, звісно, потрібно виконати «домашні завдання», зокрема в частині забезпечення
моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби», - зазначив
Володимир Лапа під час форуму «Угода про асоціацію з ЄС: можливості для малого та
середнього бізнесу», який відбувся 11 квітня у Чернігові. Як свідчить досвід, зауважив Глава
Держпродспоживслужби, це досить тривалий процес: «Це може тривати декілька років,
поки наші європейські колеги не перевірять всі елементи системи контролю. Але в
поточному році ми такий моніторинг плануємо розпочати і таким чином ініціювати
процедуру виходу яловичини на ринок ЄС». Володимир Лапа нагадав, що станом на
сьогодні право експорту на ринки ЄС мають 278 вітчизняних підприємств, з яких 98 – це
підприємства, що виробляють харчову продукцію: молоко – 15, м'ясо птиці – 6, продукти з
м’яса птиці - 2, риба – 19, яйця – 2, мед – 52, кишкова сировина для споживання людиною –
1, колагенових оболонок -1. При цьому у період діяльності Служби році право експорту до
ЄС отримали 59 нових українських підприємств, 14 з яких – виробники харчових продуктів
(3 – виробництво м’яса птиці та продукції із нього, 4 – рибопродукція, 6 – молоко та молочні
продукти,
1
–
колагенові
оболонки).
У
цілому,
як
наголосив
Голова
Держпродспоживслужби, вихід української продукції на європейський ринок досить
непростий. Для цього потрібно провести великий обсяг роботи як на законодавчому рівні,
так і на рівні організації роботи потенційних підприємств-експортерів. Крім того, слід
враховувати, що з більшості видів продукції Європа є нетто-експортером. «Наразі
основними ринками збуту у цьому напрямку залишаються країни Північної Африки,
Південної і Східної Азії та Близького Сходу», - додав Володимир Лапа.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держпродспоживслужби
Украинская аграрная продукция будет быстрее
попадать на рынок Южной Кореи
13.04.2017

Процедура выхода украинской аграрной продукции на рынок Кореи,
особенно продукции животноводства, является достаточно непростой и
длительной, пишет apk-inform.com
Возможности ее упрощения обсудили на встрече замминистра аграрной политики и
продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, генеральный
директор департамента политики безопасности импортируемой продукции Министерства
безопасности продовольствия и медикаментов г-н Ким Йонг-Гуйен и заместитель
министра сельского хозяйства, продовольствия и сельских территорий Республики Корея
г-н Ли Юнвон, сообщила 13 апреля пресс-служба Минагропрода Украины. «Стоит отметить,
что нет одного единого алгоритма выхода на корейский рынок для всех компаний. Потому
что для каждого вида продукции пошаговый план будет иметь свои особенности. Более
того, за импорт аграрной продукции, продуктов питания и рыбных продуктов в Республике
Корея отвечают три различных министерства, иногда это чрезвычайно задерживает
процессы согласования», – подчеркнула О.Трофимцева. Во время встречи были обсуждены
вопросы ускорения процедур, связанных с выходом на рынок Кореи молочной и мясной
продукции, в первую очередь, мяса птицы и продукции его переработки. Кроме того,
стороны договорились параллельно начать процесс открытия корейского рынка для яиц.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
У Китаї почали популяризувати
українські продукти
13.04.2017

У березні 2017 року в Китаї вийшов у світ спеціальний номер
журналу «Food to China», присвячений продуктам харчування українського
виробництва. Про це пише портал agronews.ua
Ініціаторами цього стали Асоціація Імпортерів Продуктів Харчування, консалтингологістична компанія Fialan і Посольство України в Китаї. Вони поставили перед собою
амбітну мету - популяризувати і активно просувати українські продукти харчування в
Китаї. Радник посольства України в КНР, торговий представник України в Китаї Віктор
Танасійчук сподівається на допомогу місцевих ЗМІ, так як китайський бізнес має лише
загальне уявлення про можливості співпраці з Україною. Відзначимо, що основними
товарами продовольства українського експорту в Китай є соняшникова олія, борошно,
цукор і інша агропродукція. Нагадаємо, на початку третьої декади квітня в Україні
перебуватиме місія компетентного Китайської Народної Республіки, яка проінспектує
вітчизняну систему державного контролю безпечності харчових продуктів у частині
виробництва яловичини. Про це повідомив Голова Держпродспоживслужби Володимир
Лапа під час прес-конференції 10 квітня. «Два тижня тому ми приймали єгипетських колег в
сфері фіто санітарного контролю, з якими у нас налагодження продуктивна співпраця.
Наступного тижня приймаємо китайську делегацію по яловичині», з зазначив Володимир
Лапа. Питання організації роботи місії в Україні обговорювалося 30 березня під час зустрічі
заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської
інтеграції Ольги Трофімцевої та Голови Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи з радником з торговоекономічних питань Посольства КНР в Україні Лю Цзюнем. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Агрохолдинг "Агрейн" завершает свою деятельность в Украине по
итогам 2016 года. Об этом сообщили "Українскі новини" со ссылкой на
директора компании Евгения Прокопенко.
"Основной причиной ухода компании с украинского рынка стал отказ одного из
акционеров компании от пополнения уставного капитала для оплаты приобретенных
сельскохозяйственных активов, а именно корпоративные права в сельскохозяйственных
предприятиях в шести областях Украины. В результате в 2015-2016 гг. хозяйственные суды
Украины расторгли договоры купли-продажи корпоративных прав и вернули эти права
продавцам", - сообщил Евгений Прокопенко. На 1 января 2017 года у компании в Украине
остались три предприятия, в которых работают только их директора ("АГРЕЙН
МЕНЕДЖМЕНТ", "Милли АГРО", "ПРАЙМ ЛАЙН ЭЛЕВАТОР"). Дальнейшая судьба этих
предприятий будет решена в ближайшее время. Тотальные проверки компании СБУ и
генпрокуратурой начались 11 августа 2014 года. На предприятиях холдинга было
проведено более 50 обысков, вынесено более 150 постановлений судов в разных регионах,
проведено более 120 судебных заседаний. Прокуратура Киева объявила 6 должностным
лицам аграрного холдинга "Агрейн" о подозрении в злоупотреблении служебными
полномочиями и мошенничестве, повлекшем убытки холдинга на сумму более 500 млн
гривень. Напомним, что собственник "Агрейн" Павел Овчаренко уже разыскивается
Интерполом. Отметим, что агрохолдинг "Агрейн" был одним из самых крупных в Украине,
земельный банк составлял около 130 тыс. гектар в шести областях. В компании работало
более 4,5 тыс. сотрудников. Агрохолдинг владел элеваторными мощностями в объеме 330
тыс. тонн сельхозкультур единовременного хранения. Общее поголовье свиней на
предприятиях агрохолдинга по состоянию на 1 октября 2014 года составляло 19,8 тыс.
голов, поголовье КРС молочного направления - 5,47 тыс. голов, мясного - 7 тыс. голов.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Агрохолдинг "Астарта" в 2016г увеличила
чистую прибыль в 5,2 раза
10.04.2017

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель
сахара в Украине, по итогам 2016 года получил чистую прибыль EUR83млн,
что в 5,2 раза больше, чем годом ранее.
Согласно финансовому отчету холдинга, размещенном на сайте Варшавской
фондовой биржи, его консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 17% - до
EUR369 млн. При этом операционная прибыль возросла почти на 15,2% - до EUR124,43 млн,
валовая - на 10,3%, до EUR157,49млн. Показатель EBITDA "Астарты" в 2016 году увеличился
на 16% - до EUR152 млн, чистый долг сократился на 16% - до EUR146 млн. В гривневом
выражении чистая прибыль агрохолдинга выросла в 6,3 раза по сравнению с 2015 годом до 2,35 млрд грн, выручка - на 36%, до 10,41 млрд грн, валовая прибыль - на 29%, до 4,46
млрд грн, операционная - на 35,9%, до 3,53 млрд грн. Доход сахарного сегмента в 2016 году
возрос на 15% - до EUR175 млн, составив 47% от общей выручки. Продажи сахара составили
около 390 тыс. тонн (на 8% больше к 2015 году). В прошлом году была достигнута
рекордная отметка экспорта сахара в 139 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в
предыдущем году. Продажи мелассы и гранулированного жома составили около 89 тыс.
тонн (на 8% больше) и 26 тыс. тонн (на 2% больше) соответственно. Выручка в сегменте
растениеводства увеличилась на 3% - до EUR84 млн (23% от общей выручки). В связи с
логистическими трудностями, возникшими в Украине осенью, объемы продаж зерна были
меньшими на 9% и составили 483 тыс. тонн. Запасы зерновых агрохолдинга будут
реализованы в первой половине 2017 года, что отобразится в росте сегментного дохода за
этот период. Доля экспортных продаж составила 79%. Выручка в сегменте переработки сои
выросла на 48% - до EUR75 млн (20% от общей выручки). Главными факторами роста стали
увеличение объемов продаж (на 65%) и цены на соевое масло. Экспортные продажи
достигли 82% (в натуральном выражении). Доход сегмента молочного животноводства
"Астарты" составил EUR25 млн (на 4% больше к 2015 году), или 7% от общей выручки.
Продажи молока увеличились на 3% до 103 тыс. тонн. За прошлый год фермы
агропромхолдинга улучшили продуктивность производства молока: надои на корову
выросли на 5%. "Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг,
осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской,
Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга
входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и
молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в
Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод"). По итогам 2015 года
"Астарта" получила чистую прибыль EUR15,94 млн против чистого убытка EUR68,08 млн
годом ранее. Ее консолидированная выручка сократилась на 10,8% — до EUR313,997 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В міжнародній компанії «Phoenix Commodities DMCC» гідно
оцінили агропотенціал Херсонщини
11.04.2017

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв 7 квітня ц.р. зустрівся з
керівництвом міжнародної компанії «Phoenix Commodities DMCC», яка
займається виробництвом у галузі сільського господарства.
За ініціативи самої компанії віце-президент «Phoenix Commodities DMCC» Нікундж
Кумар та представник компанії Кешав Кумар виявили бажання обговорити з очільником
області питання щодо перспектив налагодження співробітництва в галузі сільського
господарства та можливостей впровадження інвестпроектів аграрного спрямування. Наразі
робота компанії розгортається на території Херсонської області. Як поінформував Нікундж
Кумар, у приватній власності компанії вже є 500 га земель Херсонщини. Представники
«Phoenix» вирішили звернутися за підтримкою до керівництва облдержадміністрації, адже
на виробництві працюватимуть місцеві жителі, а податки сплачуватимуться до місцевого
бюджету. «За п’ять років наша компанія планує вивести Україну на світовий рівень у галузі
вирощування часнику. Також є наміри вирощувати помідори й малину. Херсонщина має
дуже вигідне географічне розташування, завдяки якому можна зрощувати перелічені
культури, постійно використовуючи річну воду», - наголосив Нікундж Кумар. У свою чергу,
Андрій Гордєєв занепокоєний проблемою сільськогосподарської переробки в області.
«Місцеві сільгоспвиробництва вміють вирощувати традиційні зернові, овочеві та плодовоягідні культури, до того ж, цей процес супроводжується наукою. Але, разом з тим, сьогодні в
області потрібно вирішувати питання сільськогосподарської переробки, адже кількість
виробництва дуже висока», - повідомив очільник області. При цьому, він відзначив й те, що
коли мова йде про переробку, одразу стає питання логістики і тут Херсонщина має свої
привілеї - наявність функціонуючого аеропорту «Херсон» і вже незабаром запрацює
перевалочний термінал в місті Гола Пристань.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

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

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

Крупнейший производитель курятины нарастил экспорт на 60%,
сокращая продажи на внутреннем рынке

 РОСЛИННИЦТВО

18.04.2017

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в январемарте 2017 года продал 123,931 тыс. тонн куриного мяса, что на 15%
больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно пресс-релизу средняя цена реализации этой продукции за год выросла на
15% - до 31,52 грн/кг. Цены на курятину в первом квартале на внутреннем рынке
увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная
цена выросла на 11% в результате изменения ассортимента продукции и переориентации
ее продаж на более прибыльные рынки, изменение экспортной стратегии в целом.
Экспортные продажи "Мироновского хлебопродукта" выросли в первом квартале на 60% до 49,15 тыс. тонн, а объем продаж на внутреннем рынке сократился на 2% - до 74,78 тыс.
тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Экспортные продажи
составили около 40% от общего объема продаж мяса птицы в первом квартале 2017 года.
На протяжении отчетного периода компания развивала свой экспорт главным образом в
таких регионах как Ближний Восток (более 24% от общего экспорта), ЕС (около 21%),
Северная Африка (более 14%)", - сообщают в МХП. Суммарный объем производства мяса
птицы холдингом в первом квартале снизился на 1% и составил 141,874 тыс. тонн в
результате увеличения производства мелких бройлерных тушек для экспорта. Помимо
того, в МХП отмечают, что в первом квартале продажи подсолнечного масла уменьшились
на 7,4% - до 82,133 тыс. тонны по сравнению аналогичным периодом 2016 года,
экспортные продажи соевого масла снизились на 5% - до 7,78 тыс. тонн. "Компания
рассматривает экспорт растительных масел в качестве одного из "естественных методов
хеджирования", который аккумулирует дополнительные доходы в твердой валюте и
защищает компанию от волатильности местной валюты", - отмечают в холдинге. МХП
также засеял 94 тыс. га земель, или около 26% отведенных под растениеводство земель
озимыми культурами (пшеницей, рапсом, ячменем), которые на сегодня находятся в
хорошем состоянии, поэтому в 2017 году компания ожидает хороший урожай озимых
культур. "В 2017 году весенняя посевная кампания МХП продолжается без существенных
изменений структуры посевов", - добавляет холдинг. Помимо того, МХП отмечает, что
объемы продаж колбас и готовой мясной продукции в январе-марте выросли на 17% к
аналогичному периоду прошлого года - до 8,14 тыс. тонн в результате новой стратегии
продвижения продукта и активной рекламной кампании. Средняя цена на колбасы и
готовую мясную продукцию в первом квартале выросла на 9% - до 44,38 грн за 1 кг без
учета НДС преимущественно вследствие роста цен на мясо птицы. "Мироновский
хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается
также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Чистая
прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году.
Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.
Читать полностью >>>

Читайте такж: МХП будет развивать бизнес в
селах через программу микро-грантов >>>

По материалам delo.ua

Похолодання в Україні суттєво не вплине на
урожай озимих та ярих культур
23.04.2017

Значне похолодання в Україні суттєво не вплине на урожай озимих та
ярих культур. Про це повідомив директор Департаменту землеробства та
технічної політики в АПК Мінагрополітики Володимир Топчій.
За його словами, є питання стосовно багаторічних насаджень, які у фазі цвітіння
стають найбільш вразливими. Зокрема, йдеться про цвітіння кісточкових - абрикосу, вишні,
черешні, персику. «Негативні дії погодних умов, які б могли суттєво вплинути на потенціал
урожаю сільгоспкультур, ще не фіксувалися. Значне зниження температури на території
України несе загрози для плодових дерев з квітучими суцвіттями і тими, які перебувають
на початкових фазах формування плодів», - зазначив Топчій. Він додав, що після стабілізації
погодної ситуації необхідно провести ретельний огляд посівів культур і багаторічних
насаджень, на основі якого визначити обсяги можливих втрат. Також Топчій зазначив, що
на більшості територій України пройшли сильні дощі, а в окремих регіонах випало до 50 мм
опадів. «Ддля окремих регіонів, таких як південні та східні, опади позитивно впливають на
стан культур, адже відбулося значне збільшення вологи в ґрунті», - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
 ЗЕРНОВІ. БОБОВІ (ГОРОХ. КВАСОЛЯ).

Украина с начала 2016/2017 МГ экспортировала
35 млн тонн зерновых
12.04.2017

Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по
состоянию на 12 апреля 2017 года экспортировала 35,029 млн тонн
зерновых. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к
настоящему времени экспортировано около 14,99 млн тонн пшеницы, 4,9 млн тонн ячменя,
14,93 млн тонн кукурузы. Кроме того, на указанную дату экспортировано 299,4 тыс. тонн
муки. Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016 МГ
(июль-июнь) 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 interfax.com.ua
Україна збільшить посівні площі
під кукурудзу

Зернова держкорпорація вперше
отримала прибуток
20.04.2017

За підсумками першого кварталу 2017 р. Державна продовольчо-зернова
корпорація отримала чистий прибуток у розмірі 45,8 млн грн. Про це
поінформував в.о. голови правління Олександр Григорович.
"Вперше в історії функціонування корпорації нам вдалося забезпечити її прибуткову
діяльність і досягти позитивного фінансового результату - в першому кварталі ми
отримали майже 46 млн грн чистого прибутку проти 606 млн грн збитку за аналогічний
період минулого року", - заявив Григорович. Нагадаємо, у 2016 році корпорація в 4 рази
скоротила чистий збиток - з 3 млрд грн в 2015 до 700 млн грн за підсумками минулого року.
Крім того, в минулому році фінансовий результат від операційної діяльності був
збільшений більш ніж на 1 млрд грн - операційний прибуток держкорпорації за минулий
рік склав 957 млн грн проти 119 млн грн збитку в попередньому періоді. Нагадаємо, стало
відомо, що Григорович, який із жовтня минулого року є виконуючим обов’язки голови
Державної продовольчо-зернової корпорації, залишає свою посаду.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Компания "Кернел" скоратила продажи зерна почти
на 2%, а наливного масла на 8%
20.04.2017

Компания "Кернел" в третьем квартале 2017 финансового года
(ФГ), начавшегося в июле 2016 года, сократила продажи зерна на 1,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,39 млн тонн.
Продажи наливного масла в январе-марте сократились на 8,2% –до 293,75 тыс. тонн,
продажи бутилированного масла увеличились на 21,3%, до 34,62 млн литров. Напомним, 2
заявления о слиянии от компании "Кернел" находятся на рассмотрении Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ). В ведомстве не уточнили названия компаний, ссылаясь на
конфиденциальность до принятия комитетом окончательного решения. Как сообщалось, в
пятницу, 31 марта, ряд СМИ сообщил о возможной покупке "Кернелом" агрохолдинга УАИ.
В пресс-службе компании информацию не подтвердили, ссылаясь на уже заявленную
стратегию основателем и председателем совета директоров компании Андреем Веревским
расширить земельный банк на 200-250 тыс. га. Андрей Веревский оценил такое
расширение земельного банка ориентировочно в $150 млн. В числе потенциальных сделок
"Кернел" рассматривал также активы агрохолдинга "Мрия", но "Мрия" отклонила
предложение. АМКУ в марте 2017 г. разрешил "Кернелу" купить у Glencore 10
агропредприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях. Согласно информации на
сайте УАИ, компания располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине,
пятью элеваторными комплексами. По информации Европейского банка реконструкции и
развития, в 2016 году земельный банк этой компании оценивался в 195 тыс. га.
"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий
производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на
мировые рынки. 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. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. "Кернел"
завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка
сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Посівні площі під кукурудзою в 2017 р збільшаться незначно (+ 2%) і
досягнуть 4,35 млн га проти 4,26 млн га роком раніше. Про це повідомляє
«АПК-Інформ», передає портал uprom.info
«Дана ситуація буде обумовлена високим ступенем сумнівів з приводу
рентабельності виробництва зернових у майбутньому сезоні, на тлі тиску світової
кон’юнктури, високі витрати на виробництво і Виникли труднощі з наявністю мінеральних
добрив», – пояснив аналітик зернових ринків Андрій Купченко. Він зазначив, що
кон’юнктура світового ринку є одним з ключових факторів, що роблять істотний вплив на
формування врожаю 2017 року в Україні. «В першу чергу, мова йде про тривалу глобальне
зниження світових цін на основні зернові культури на тлі рекордних показників
виробництва і перехідних запасів. Також необхідно відзначити зміни в структурі посівних
площ під сельхозкультурами в основних країнах виробниках. Зокрема, очікується, що в
майбутньому сезоні на 4% скоротяться посіви кукурудзи в США за рахунок розширення
посівів більш маржинальної сої. Крім того, посівні площі під озимою пшеницею в США під
урожай майбутнього сезону досягли рекордно низького рівня. При цьому стан посівів після
перезимівлі дещо гірше, ніж в попередньому сезоні. З одного боку, така ситуація повинна
надати підтримку цінам в відповідних сегментах, але, з іншого боку, профіцит пропозиції на
світовому ринку і суттєві перехідні запаси можуть викликати побоювання українських
аграріїв з приводу привабливості основних експортних культур в майбутньому сезоні», –
вважає Андрій Купченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Украина засеяла ранними зерновыми
2,2 млн га
14.04.2017

По состоянию на 14 апреля завершается посев ранней группы
зерновых. Засеяно 2,2 млн га от запланированных 2,4 млн га. Об этом
сообщает пресс-служба Минагропрода.
Яровой пшеницы посеяно 154 тыс. га (85% к прогнозу), ярового ячменя – 1,5 млн га
(91%), овса – 190 тыс. га (92%), гороха – 369 тыс. га (112%). Также продолжается посев
кукурузы на зерно – 236 тыс. га или 5% к прогнозу (4,5 млн га). Кроме того, сахарной
свеклы посеяно 251 тыс. га или 86% к прогнозу (293 тыс. га). Подсолнечник посеян на
площади 1,0 млн га или 19% (5,4 млн га).Начат посев сои, который проведен на площади 24
тыс. га или 1% к прогнозу (1,9 млн га).
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
 ТЕХНІЧНІ (БУРЯК, КУКУРУДЗА. СОНЯШНИК. СОЯ)

На Київщині готові вирощувати безалкалоїдні коноплі
для продажу на експорт

05.04.2017

ТОВ «Елітно-насіннєва агрофірма «Мрія» (Київська область) планує
посіяти 1 тис. га безалкалоїдних конопель під конкретного закордонного
покупця. Про це розповів директор ЕНАФ «Мрія» Микола Андрусенко.
«Цього року ми хочемо посіяти 1 тис. га конопель, але тільки якщо буде прямий
покупець за кордоном, - зазначив він у інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer.. - Бо в нашій
країні є певна проблема зі збутом: перекупників занадто багато. В Україні вони пропонують
1,5 тис. євро/тонна, а в Європі ціна конопель - 3 тис. євро/тонна. Тому мені вигідно їх сіяти
під конкретного закордонного замовника». На насіння безалкалоїдних конопель є попит у
Європі, зокрема, у фармацевтичній і харчовій галузях.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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Україна нарощуватиме виробництво
та експорт сої до ЄС

Экспорт яблок из Украины достиг
докризисного уровня
13.04.2017

Сільгоспвиробники зацікавлені як у збільшенні виробництва сої та
соєвої продукції, так і у нарощуванні її експорту до країн ЄС. Про це
повідомила заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Олена Ковальова.
«Вирощування сої має позитивний ефект для сільського господарства України,
оскільки ця культура – ідеальна для сівозміни практично всіх зернових культур. Крім того,
соя та соєва продукція, особливо соєвий шрот, користується попитом на європейському
ринку, а Україна може стати одним із її основних постачальників. Виходячи з цього,
українські виробники зацікавлені в подальшому розширенні виробництва сої в Україні», зауважила Ковальова на конференції «Якісним продуктам та сталому агровиробництву в
Україні бути! Європейці розвиватимуть органічне та вільне від ГМО виробництво», яка була
організована Міжнародною асоціацією «Дунайська соя» і Австрійською агенцією з розвитку
(ADA). В 2016/17 МР в Україні з площі 1,9 млн га було зібрано 4,3 млн. т сої, що є рекордним
показником за роки незалежності. Середня урожайність склала 23,1 ц/га та є найвищою за
останні 27 років. Мінагрополітики та експерти галузі прогнозують зростання в наступному
М/Р посівних площ під сою на 100-200 тис га та, відповідно, врожаю сої на 10-13% в
порівнянні із поточним періодом. «Наразі майже 40% сої, що виробляється в світі –
експортується. З урахуванням експорту продуктів переробки сої (соєвий шрот) на експорт
припадає понад 55% світового виробництва сої», - зазначила Олена Ковальова. Незважаючи
на достатньо коротку власну історію з культивації сої, Україна спромоглася за останні 10
років зробити значний прорив. За прогнозами USDA, в поточному 2016/2017 сезоні Україна
вийшла на 8 позицію в рейтингу світових виробників сої, а серед найбільших експортерів
сої Україна є сьомою з часткою в світовому обсязі торгівлі близько 2%. «Окремо слід
відмітити перспективність експорту органічних соєвих бобів з України. За оцінками
експертів, у 2016 році він становив понад 11 тис. т, а середня ціна на 50-70% більша за ціну
на сою традиційного виробництва. Частка ЄС в експортних поставках української
органічної сої перевищує 80%», - відмітила заступник Міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Украина установила исторический рекорд
по импорту бананов
06.04.2017

В Украине растет потребление бананов. Так, с начала сезона импорт
бананов на рынок Украины вырос в 2 раза. Об этом сообщают «АПК-Информ:
овощи и фрукты», передает ubr.ua
В частности, если за сезон 2015/2016 в Украину ввезли 87 тысяч тонн этого фрукта,
то за сезон 2016/2017 – 171 тысячу тонн, что является рекордом за всю историю
независимой Украины. Главным поставщиком данной продукции в Украину выступает
Эквадор (63%). С начала сезона поставки эквадорского банана в нашу страну выросли
почти на 40%. По мнению экспертов, главная причина такой тенденции – снижение цен на
банан. На сегодня фрукт отгружают крупным оптом по 26-28 гривен за кило, что на 4-7%
ниже, чем в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Українські горіхи можуть отримати преміальну ціну
завдяки органічній сертифікації
09.04.2017

Щоб отримати преміальну ціну на український горіх та мати
стабільних покупців, потрібно або продавати гарний товар, або продавати
товар із іншою доданою вартістю, якою може стати органічна сертифікація.
Американський, чилійський, французький горіх є горіхом еталонної якості і
використовується для роздрібної торгівлі. Горіх, що не пройшов за якістю для роздрібного
ринку, реалізується у Китаї і кондитерским підприємствам. Про це в інтерв’ю Agravery.com
розповів керівник кооперативу «Горіх Причорномор’я» Павло Тулба. За його словами,
аналіз ринку показує, що український горіх може дорівнювати ціні горіха, вирощеного в
Молдові, але не може бути вище або дорівнювати по ціні американським, чилійським або
французьким горіхам. «Єдиним шансом стати повноцінним учасником світового ринку з
нашим обсягом виробництва є органічний сегмент реалізації волоського горіха і фундука.
На сьогоднішні ми знаходимося на етапі початку сертифікації як органічного виробника ?
цей шлях не простий, оскільки компанії, що мають право на сертифікацію, отримують
вкрай мало інформації про можливості сертифікації органічного горіха», - розповів Тулба.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
У Мелітополі реалізують ягідний
проект
10.04.2017

У Мелітополі почав роботу проект «Підтримка індивідуальних
ягідних господарств у сільській місцевості», що сприятиме створенню
малих сільського-сподарських підприємств та появі нових робочих місць.
Він втілюватиметься на земельних ділянках Семенівської сільради. Про це
повідомила прес-служба Запорізької облдержадміністрації. Проект запроваджено
громадською організацією «Комітет Майбутнього. Солідарність і відповідальність» за
підтримки
Мелітопольської
райдержадміністрації
та
Семенівської
сільради,
Мелітопольського міського центру зайнятості та Німецької федеральної компанії Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), яка діє за дорученням Німецького уряду.
У рамках проекту передбачено навчання основам сільськогосподарського бізнесу місцевого
населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), надання всіх необхідних знарядь для
культивації, матеріалів для створення обмінного садового фонду (30,33 тис. саджанців
малини, суниці, смородини), проведення циклу тренінгів із сільськогосподарського
підприємництва. Проект здійснюватиметься в кілька етапів, які включають: проведення
соціологічного дослідження щодо потенціалу та зацікавленості населення у
сільськогосподарському бізнесі; залучення місцевого населення та ВПО до участі в проекті;
створення плодово-ягідного розплідника на території понад 2 га в Семенівській сільраді
Мелітопольського району; проведення тренінгів із 10 сесій з вирощування ягід,
ефективного використання фінансів і земельних ділянок, сільськогосподарського
маркетингу, а також розвитку сталих ділових партнерських відносин; створення нових
сільськогосподарських підприємств та сучасних механізмів кооперації. Підтримка проекту
передбачена до 2018 року. По закінченню цього періоду проект продовжить свою роботу і
розшириться за рахунок створення обмінного фонду посадковим матеріалом. Новоутворені
суб’єкти малого підприємництва отримуватимуть маркетингову та тренінгову підтримку. В
подальшому планується сформувати центр переробки (заморозка, консервація, пакування).
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
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Экспорт украинских яблок в этом сезоне увеличился почти на 30%
по сравнению с прошлым годом и в феврале достиг докризисного уровня.
Такие данные озвучивает "Инфо-Шувар".
В период с июля 2016 по февраль 2017 Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн
яблок. Для сравнения в аналогичный период прошлых лет на внешний рынок было
продано 7 тыс. тонн яблок. "Сезон еще не закончился, но уже можно говорить, что Украина
вышла на докризисные показатели экспорта",- говорится в сообщении. Еще одним
достижением текущего сезона стало расширение географии экспорта украинских яблок за
счет поставок в Ливию, Австрию, Армению, Грузию, Индонезию, Ирак, Хорватию и даже
Австрию, Швецию и Норвегию. При этом Беларусь является главным покупателем
украинских яблок. Но такого увеличения экспорта недостаточно для того, чтобы цены на
продукцию на внутреннем рынке существенно увеличились. Сегодня яблоки в Украине
стоят примерно 7-8 грн/кг и в течение зимы подорожали лишь на 15-20%. Впрочем сейчас
украинские хозяйства продают яблоки уже на 10-15% дороже, чем год назад. На фоне
увеличения экспорта Украина также наращивала импорт яблок. За 9 месяцев текущего
сезона на внешнем рынке Украина купила около 10,5 тыс. тонн яблок, то есть примерно
столько же, сколько и экспортировала. Такой объем почти на 15% больше, чем за тот же
период прошлого сезона. Польша остается главным поставщиком яблок в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Названы главные страны-импортеры
сладкого перца в Украину
11.04.2017

С начала 2017 г. в Украине ежемесячно увеличивается предложение
импортного сладкого перца. В течение двух первых месяцев 2017 г. Украина
импортировала почти 1,6 тыс тонн сладкого перца.
Для сравнения, за тот же период 2016 года объем импорта составил около 1,1 тыс
тонн. Стоит отметить, что увеличение импорта почти не отразилось на ценах продукции,
сегодня качественный сладкий перец на рынках Украины стоит 70-80 грн/кг. Турция все
еще основной поставщик перца в Украину. В течение января и февраля 2017 года с этой
страны было ввезено почти 900 тонн перца или 80% от общего объема. На втором месте в
рейтинге крупнейших поставщиков находится Испания с объемом около 300 тонн, на
третьем - Израиль, с которого было импортировано 230 тонн сладкого перца.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Україна вперше експортувала цвітну
капусту в країни ЄС
12.04.2017

За даними «Інфо-Шувар», 2016 р. Україна відправила на зовнішній
ринок досить невеликий обсяг цієї продукції – трохи більше 40 тонн, але
вперше майже 70% цього обсягу було відвантажено до Естонії та Польщі.
Важливим є той факт, що на фоні розвитку експорту, споживання імпортної цвітної
капусти в Україні знижується вже кілька років поспіль. Відбувається це через зростання
внутрішнього виробництва. За підрахунками «Інфо-Шувар», врожай щороку збільшується
на 2-3%. За даними Держкомстату, в 2016 р. Україна зібрала 27 тис. тонн цвітної капусти і
400 тонн додатково імпортувала. Слід відзначити, що ще 3 роки тому обсяг імпорту цвітної
капусти був в 3-4 рази більшим. В «Інфо-Шувар» вважають, що в цьому році слід очікувати
чергового зниження імпорту цієї продукції. В січні-лютому, коли імпорт сягає найбільших
обсягів, Україна імпортувала 180 тонн цвітної капусти, що майже на 10% нижче, ніж
показники 2016 р. Втім, виробництво та експорт цієї продукції і далі зростатиме, якщо
цьому не завадять погодні умови. Минулого року найсприятливіші умови для постачання
української цвітної капусти на зовнішній ринок складались у травні та листопаді.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Украинские рынки завалили
грибами
13.04.2017

В некоторых регионах грибов вырастили так много, что их уже отдают
по оптовым ценам, но большинство продавцов стараются по максимуму
заработать на Пасхе. Об этом пишет ubr.ua
В Украине дорожают грибы. За несколько дней до Пасхи производители подняли
цену сразу на 3 грн, до 28 грн/кг. «Это минимальная стоимость грибов хорошего качества,
которые отпускаются хозяйствами в возвратной таре. Разумеется, фасованные грибы в
торговых сетях стоят дороже, так как в цену включены не только стоимость упаковки, но и
доставка, место на полке и т.п», — рассказал UBR.ua директор Национального грибного
агентства UMDIS Максим Енченко. Розничным сетям шампиньоны из хозяйств обходятся в
33-40 грн./кг. К Пасхе грибы могут еще немного подорожать, но розничные цены в
супермаркетах и на оптовых рынках будут зависеть от имеющихся запасов товара.
Дорогие грибы заканчиваются. В Украине нет крупных производителей грибов.
Многие хозяйства, которые могли претендовать на этот статус, находились на Донбассе и
разорились из-за войны. В итоге рынок характеризуется частыми перепадами цен: все
зависит от текущего спроса и предложения. Например, только за первый квартал 2017 года
цены уже прыгали от 22 до 40 грн/кг. И хотя компании стараются подстроиться под
традиционные изменения спроса, это им удается далеко не всегда. «Еще с января мы
начинаем подстраивать цикл производства под то, чтоб собрать к Пасхе большой урожай.
Но бывает так, что спрос не вырастает так сильно, как мы ожидали. В итоге — убытки», —
жалуется представитель одного из небольших хозяйств в Киевской области. Агентство
УМДИС проанализировало динамику изменения цен на грибы за восемь лет до Великого
поста, во время него и после. В частности, аналитики выявили, что с каждым годом
поднятие цены в начале второй недели поста все ощутимее. Так, в 2010 и 2012 годах
килограмм шампиньонов подорожал на 8 грн. В 2013 году — на 7 грн, в 2015-ом и 2016-ом
— на 9 грн, а в 2017-ом — на целых 13 грн (до 40 грн/кг). Затем, после третьей недели
поста, цены начинают падать и только накануне Пасхи их рост возобновляется, да и то
далеко не всегда. Например, в 2012 году цена грибов прямо перед Пасхой была на 4 грн
ниже, чем в пост. А в 2013-м и 2016 году расценки оставались без изменений. В этом году,
по словам участников рынка, наблюдается обычный тренд повышение цен: накануне
праздника шампиньоны будут отпускать, минимум, по 29-30 грн/кг. А вот спрос на грибы
сейчас небольшой. «Поднимется в самый последний день, или за два дня до Пасхи», —
прогнозирует производитель из Ровенской области. Обычно после Пасхи интерес к грибам
падает, так как украинцы начинают активнее потреблять мясо (во время поста грибы
являются альтернативой животному белку). Соответственно, снижаются и цены. Однако,
рядовые потребители заметят удешевление на ценниках не раньше, чем через неделю
после праздника, то есть в 20- числах апреля. До этого времени им попытаются продать
товар, закупленный по более высоким ценам.
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Шампиньоны для заработка, шиитаке — для души. Структура спроса на грибы в
Украине меняется медленно, но все же, по словам Максима Енченко, есть сдвиги в пользу
так называемого королевского шампиньона (с коричневой шляпкой). «Этот гриб содержит
больше сухого вещества (то есть, в нем меньше воды), поэтому он более плотный и
ароматный. Также он дольше сохраняет товарный вид за счет коричневой шляпки, которая
со временем просто становится темнее», — рассказывают производители. Его доля
постепенно растет и на сегодняшний день составляет около 7% от общего объема продаж
шампиньонов. Львиную долю украинского рынка, свыше 90%, занимают белые
шампиньоны. И тому есть свои причины. «Технология производства королевского
шампиньона значительно дороже, а отпускная цена отличается не более, чем на 2-3 грн/кг.
Поэтому мы держим темные шампиньоны для ассортимента, а зарабатываем на белых», —
рассказал UBR.ua директор Гелека-М (ТМ «Грибной дождь», «Лукошко») Игорь Музыка. При
том, что в Европе доля королевского гриба быстро растет, обеспечивая около 30% всех
продаж. По словам Музыки, чтобы его производство было выгодным, отпускная цена
должна быть, как минимум, на 10% выше, чем на белый шампиньон. Небольшую долю
рынка (не более 5%) занимают вешенки. А более экзотические грибы (шиитаке, эринги и
эноки), которые также выращиваются в Украине единичными хозяйствами, занимают
долю, сравнимую со статистической погрешностью, совокупно не более 1%. Экзотические
грибы крупные сети стараются закупать для ассортимента, так как цена на них выше в
разы, а потому спрос минимальный. «Там совсем другая технология выращивания, что при
маленьком спросе дает очень высокую себестоимость. К тому же немалая часть
экзотических грибов — это импорт», —поясняют в УМДИС. Например, цена гриба эноки из
Таиланда — 540 грн/кг, японского шимеи или шимеджи 576 грн/кг, китайских шиитаке —
210 грн/кг. При этом развесной белый шампиньон стоит в торговых сетях в среднем 42
грн/кг, а королевский — 59 грн/кг. Свежий упакованный гриб в лотках из полистирола
разной емкости стоит от 68,6 грн до 87,9 грн (в пересчете на килограмм). …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
На Закарпатті почали збирати перший
урожай ранніх овочів
23.04.2017

Перший в Україні урожай ранніх овочів почали збирати на
Закарпатті. Все – вирощене в теплицях маленьких сімейних господарств.
Зараз сезон першої капусти і огірків.
Вирощуванням парникових овочів займається чи не всі чотирьохтисячне село
Заріччя. Робота починається з посіву в листопаді, потім – висадка в лютому. А збір першого
врожаю припадає на квітень. «Перша капуста не буває занадто велика – 300-500 грам. Ну і
ціна була 25-30 гривень. Зараз 15 гривень і кожним днем все нижче і нижче», – говорить
Василь Булеза, фермер. Представники великих торгових мереж закуповують капусту прямо
в селі. Більше продукції йде в Київ і центральні області. Ця капуста – екологічно чиста,
запевняють фермери. Для прискорення дозрівання не використовують ніяких хімікатів. А в
сусідньому селі Боржавське спеціалізуються на вирощуванні огірків і помідорів. Іван уже
сьомий рік вирощує огірки. Урожай збирає двічі – навесні і восени. Перші огірки вже
дозріли. «З теплиці з п’яти соток – 200 кілограмів. Через день ми так збираємо. Семена
дають хороший урожай. Продукція хороша. Товарний вигляд і смакові якості», – зазначив
Іван Маргітич, фермер. Все насіння для висадки – голландські. Уже через місяць, як тільки
зберуть урожай капусти і огірків, місцеві фермери візьмуться садити перець і помідори.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 КОМБІКОРМ (в т.ч. ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН) & ВЕТЕРИНАРІЯ

Ситуація навколо ветсанзаводів повинна бути змінена
уже впродовж другого кварталу
11.04.2017

Ситуація
навколо
діяльності
Державного
підприємства
«Укрветсанзавод» та його філій є неприйнятною. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчової продукції
та захисту споживачів.
Перед керівництвом поставлене завдання уже в найближчі місяці урегулювати це
питання, - наголосив Голова Державної служби України з питань безпечності харчової
продукції та захисту споживачів Володимир Лапа під час прес-конференції 10 квітня 2017
року. За його словами, за останній час «Укрветсанзавод» нажив недоброї слави як в частині
утилізації та переробки відходів тваринного походження, так і в частині накопичення
мільйонних боргів. Тому перед новим керівництвом стоїть складне завдання щодо
фінансового, економічного та кадрового оздоровлення підприємства. «Усі ми бачили
страхітливі ролики з філій «Укрветсанзаводу». Це свідчить про критичний стан
підприємства, тому підходи до його роботи повинні бути радикально змінені», - наголосив
Володимир Лапа. «Зараз новому менеджменту поставлене завдання суттєво покращити
роботу в цій частині, зокрема, перейти від утилізації шляхом захоронення, що є нонсенсом і
не відповідає чинному законодавству, до повноцінної утилізації. Ми розраховуємо, що
впродовж уже найближчого кварталу ситуація в цій частині докорінно зміниться», - заявив
Голова Держпродспоживслужби.
Читати повністю >>>
За матеріалами consumer.gov.ua
Володимир Лапа представив нового керівника Агентства
ідентифікації і реєстрації тварин

 МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

32

14.04.2017

Ассоциация производителей молока (АПМ) сообщила о получении
государственных дотаций тремя молочными компаниями. Об этом
сообщает служба новостей interfax.com.ua
"Условно хорошая новость, ведь выплатили дотации пока только 3 из 128
предприятий, которые являются членами АПМ и подавали заявки на участие в этой
программе", - говорится в сообщении ассоциации в пятницу. Дотации получили ООО
"Прогресс" (Волынская обл.), СООО "Победа" (Полтавская обл.), СООО "Днепр" (Херсонская
обл.). "Возмещение им (агропредприятиям - ИФ) предоставили в размере от 30% до 57% от
уплаченного НДС. К сожалению, это совсем не та формула расчета дотаций, которую мы
отстаивали и которая прописана в законе. Поэтому работа не закончена", - цитируется в
сообщении вице-президент АПМ Анна Лавренюк. Как сообщалось, Кабмин предусмотрел на
систему дотаций в АПК 4 млрд грн в 2017 году. В бюджете-2017 также предусмотрено
выделение денег на программу компенсации кредитных ставок аграриям - 300 млн грн, на
кредиты фермерам – 65 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие
хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн, удешевление
сельхозтехники – 550 млн грн, другие программы – 287,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Украине резко сократилось
поголовье коров
22.04.2017

Статистика по поголовью коров в Украине вряд ли может порадовать.
Об этом сообщает аналитический отдел Ассоциации производителей
молока, передает портал hyser.com.ua
По состоянию на 1 апреля насчитывают 2,13 млн коров, что на 54,3 тыс. меньше, чем
в 2016 году. При этом активнее коров вырезают даже не в домашних хозяйствах, а на
промышленных фермам. Численность скота на фермерских предприятиях за год
сократилась на 21,3 тыс. или на 4,2%, до 485,9 тыс. голов. В то же время в домашних
хозяйствах сокращение достигло отметки в 2%. По итогам I квартала 2017 года в Украине
было произведено 1,97 млн тонн молока, что на 10 тыс. тонн меньше, чем в первом
квартале 2016 года. Закупочные цены на молоко продолжают обваливаться и потеряли на
этой неделе почти 30 копеек. По итогам последнего мониторинга, от 19 апреля, средняя
цена на молоко экстра-класса снизилась на 21 копейку всего за неделю и на 74 копейки за
месяц - до 8,25 грн / кг. Средняя цена на молоко высшего сорта на этой неделе составила
8,13 грн / кг, что на 20 копеек ниже цены на предыдущей недели и на 55 копеек в месяц.
Цены на молоко первого сорта вообще обвалились на 27 копеек за неделю и на 66 копеек за
месяц, до 7,88 грн / кг. Ситуация с розничными ценами на молочные продукты несколько
иная. Так, за месяц молоко с жирностью 3,2% не изменилось в цене и стоит 24,25 грн / кг,
масло подорожало на 1,28 грн - до 179,50 грн, а сыр «Российский» более чем на 2 грн - до
167, 70 грн. Ожидаемого «послепасхального» снижения цен пока не наблюдается.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
 СВИНАРСТВО

Топ-5 крупнейших производителей
свинины

10.04.2017

Пятерка самых крупных производителей свинины в Украине не
изменилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает профильная
ассоциация "Свиноводов Украины".
Лидерство традиционно держит "АПК-Инвест". В 2016 году это хозяйство нарастило
маточное поголовье на 12% и по состоянию на 1 января 2017 г. оно составляет 24,7 тыс.
голов. На втором месте - "Агропродсервис" с общим поголовьем 14,2 тыс. свиней. "Даноша"
занимает третье место. Поголовье свиней составляет 14 тыс. На четвертом месте
расположилось "НПП Глобинский свинокомплекс". Пятерку лидеров замыкает "Нива
Переяславщины". По сравнению с 2015, предприятие увеличило маточное поголовье на
21%. "По итогам 2016 года первая пятерка свинохозяйств обеспечила свыше 30% свинины
в Украину", - отмечают аналитики ассоциации. Отметим, что по итогам первого квартала
2017 года внешнеторговое сальдо Украины по торговле свежей, охлажденной и мороженой
свининой составляет почти $2,5 млн. Это в 2,86 раз больше по сравнению с результатами
всего предыдущего года. Об этом сообщает аналитический отдел ассоциации "Свиноводы
Украины" со ссылкой на данные ГФСУ. Так, за январь-март общая стоимость отгруженной
продукции составила более $3,6 млн и в 3,2 раза превысила стоимость импортируемого
мяса. Такие объемы поставок более чем вдвое меньше объемов экспортируемой свинины за
первый квартал 2015 года, однако, и в два раза больше, чем вывезли за аналогичный
период прошлого года. По итогам первой четверти текущего года весомым рынком для
украинской свинины остается Грузия, куда направляют 78,5% свинины, вывозимой из
Украины. Казахстан занял вторую отметку по приоритетности внешних торговых каналов
для отечественного экспортера с 12%. За первый месяц весны в тройку основных рынков
вернулся и Гонконг. "Импортеры из этой страны проявляют большой интерес к свиным
субпродуктам из Украины: передние и задние свиные ноги, желудки, уши. На эти части
отдельные операторы мясного рынка и просто трейдеры буквально "охотятся". Тогда как
сами представители мясоперерабатывающих предприятий больше обрадовались бы
такому спросу трейдеров на свиные полутуши", — отметила аналитик ассоциации
свиноводов Украины Александра Бондарская.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

12.04.2017

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа представив
трудовому колективу керівника Державного підприємства «Агентство
ідентифікації і реєстрації тварин» Ігоря Клименка.
Під час церемонії представлення Володимир Лапа окреслив основні проблеми, які є в
питанні ідентифікації тварин. За його словами, без ідентифікації тварин та наявності
відповідних баз даних забезпечити епізоотичне благополуччя країни надзвичайно важко.
«На жаль, стан здійснення ідентифікації тварин в Україні вкрай незадовільний. І питання
врегулювання цієї проблеми піднімається не лише на державному, але й на міждержавному
рівні», - наголосив Володимир Лапа. Він додав, що передумовою виходу на закордонні
ринки збуту є наявність ідентифікації. Голова Держпродспоживслужби перед новим
керівником поставив завдання налагодити цю роботу впродовж найближчих місяців.
Окремої уваги потребує вирішення проблеми із забезпеченням Агентства відповідним
програмним забезпеченням та його інтеграції в глобальну інтелектуальну IT-систему. Крім
того, Володимир Лапа зазначив, що новий керівник повинен налагодити ефективну
співпрацю з Держпродспоживслужбою та забезпечити тісну комунікацію всередині
колективу. «Я знаю, що Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин – це професійний та
дружній колектив, який здатний на серйозні досягнення у своїй справі. Тому зберегти цей
колектив і його напрацювання – серед основних завдань для нового керівника», - заявив
Голова Держпродспоживслужби.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держпродспоживслужби України

Агропроизводители начали получать
госдотации

Больше половины Украины страдает от
смертельной чумы свиней
11.04.2017

В 23 населенных пунктах 13 областей Украины действует карантин изза вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Госслужба по
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В Госпотребслужбе уточнили, что больше всего населенных пунктов с объявленным
карантином расположено в Донецкой (4), Запорожской (3), Николаевской, Херсонской,
Хмельницкой, Киевской и Винницкой (по 2) областях. В местах, где объявлен карантин,
вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции
животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте
объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новые
вспышки АЧС, такой населенный пункт считается оздоровленным. По данным
Госпродпотребслужбы, при проведении мероприятий по ликвидации АЧС с 2012 г.
ветеринары изъяли и уничтожили более 127 тыс. голов свиней, а с начала текущего года свыше 4,8 тыс. голов. За последние пять лет они оздоровили 189 неблагополучных по АЧС
пунктов. При этом в оздоровленных пунктах не было зарегистрировано ни одного
повторного случая заболевания. Напомним, ранее сообщалось, что вирус африканской
чумы свиней нанес экономике Украины в 2016 г. $4,81 млн убытков.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЧАО "Чумак" в 2016 г. увеличил продажи майонеза на 4,4%,
сократил кетчупа - на 3,4%

З початку року Україна добула майже
2 тис. тонн крилю

14.04.2017

10.04.2017

Україна добула 1 965 тонн антарктичного крилю з початку 2017
року. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Державного
агентства рибного господарства.
"У 2017 році промисел крилю почався з 26 лютого, за цей час було добуто 1 965
тонн", - повідомили в агентстві. Вилов антарктичного крилю судно здійснює у відкритому
морі в зоні дії Конвенції зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Промисел
регулюють відповідні правила Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики,
які встановлюють ліміти вилову антарктичного крилю й період промислового сезону, при
цьому національні квоти не виділяються, і промисел здійснюється до вичерпання ліміту в
конкретному підрайоні. Так, загальний ліміт видобування антарктичного крилю в зоні
промислу становить 620 тис. тонн, а промисловий сезон стартує 1 грудня й закінчується 30
листопада. За інформацією агентства, у промисловому вилові крилю задіяне одне
українське судно - рибоконсервний траулер "Море Співдружності". "Через несприятливі
погодні умови в Антарктиці Україна закрила свій промисел крилю в 2016 році й відновила в
2017. За 6 місяців 2016 року виловлено 7 354 тонни проти 13 413 тонн в 2015 році. В 2014
вилов становив 9 197 тонн, в 2013 - 4 681 тонну. Коливання обсягів улову крилю в різні
роки пов'язане із природними умовами для промислу", - сказано в повідомленні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Ферма по выращиванию сома открыта
в Киевской области

Продажи кетчупа ЧАО "Чумак" (Каховка Херсонской обл.),
одного из крупнейших производителей продуктов питания в Украине,
в 2016 г. сократилось на 3,4%, до 15,93 тыс. тонн по сравнению с 2015 г.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), продажи майонеза выросли
на 4,4%, до 9,76 тыс. тонн, консервированных овощей - на 13,4%, до 5,57 тыс. тонн, продажи
соков в 2016 г составили 2,37 тыс. тонн. Чистый убыток компании за 2016 год, по
украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ), сократился в 2 раза, до 167,6 млн грн,
чистый доход от реализации продукции вырос на 9,7%, до 1,09 млрд грн, валовая прибыль на 12,4%, до 349,6, операционная прибыль - на 5,5%, до 38,1 млн грн по сравнению с 2015
годом. ЧАО "Чумак" основано в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Cтуреном,
Йоханом Боденом и основателем компании "Тетра Пак" Хансом Раузингом. В марте 2008
года инвесткомпания "Драгон Капитал" (Киев) и East Capital сообщили о совместном
приобретении 70% акций "Чумака" у Х.Раузинга. Формально владельцем 100% акций
компании является кипрский Chumak Holdings Limited. Компания производит кетчуп,
майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту, макароны, сок, подсолнечное
масло под одноименной торговой маркой.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

12.04.2017

Ферма по выращиванию клариевого сома мощностью до 50 тонн
рыбы в год открыта в Киевской области, сообщается на сайте
Государственного рыбного агентства.
Согласно сообщению, на ферме выращивают сома по технологии РАС
(рециркуляционной аквакультурной системе), которая создает оптимальные условия для
быстрого роста рыбы. "Каждый месяц на ферму доставляют 5 тыс. мальков сома из
Одесской области. Далее они в течение одного месяца выращиваются в отдельной
мальковой системе. И уже после сомов выпускают в отдельный бассейн для выращивания
товарного веса. Для клариевого сома он составляет 800 - 1000 грамм", - отмечают в
Госрыбагентстве. Выращенная на этой ферме рыба будет реализовываться в основном на
рынках. В планах - увеличение производства до 200 тонн в год и налаживание системы
дистрибуции через торговые сети, а также переработка рыбы и производство копченой
рыбы в вакуумной упаковке. Ферма спроектирована и реализована командой Vismar Aqua
под руководством бизнесмена Любомира Гайдамака. Л.Гайдамака сначала занимался ITпредпринимательством, в настоящее время основатель компании Vismar Aqua, которая
занимается созданием декоративных прудов, фильтрационных систем и комплексов для
выращивания рыбы собственного производства. Предприниматель разводит карпов кои,
промышленную рыбу – тиляпию, планирует - выращивать креветки и открыть устричную
ферму. В перспективе - внедрять проекты "под ключ" и реализовывать продукцию под
своей торговой маркой в национальных торговых сетях….
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Національний стенд України на виставці
WorldFOOD Warsaw

Кабмин сменил руководителя
“Артемсоли”

21.04.2017

Кабинет министров согласовал назначение Министерством аграрной
политики и продовольствия временно исполняющим обязанности
директора государственного предприятия “Артемсоль” Викторию Луценко.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №273 от 19
апреля обнародовано на официальном правительственном портале. Виктория Луценко до
назначения врио главы предприятия занимала должность заместителя директора
“Артемсоли” по финансовым вопросам. Напомним, в апреле 2016 года комиссия по
проведению конкурсного отбора руководителей государственных предприятий, которые
относятся к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия,
определила победителем конкурса на должность директора ГП “Артемсоль” исполняющего
обязанности директора предприятия Владимира Долю, который занимал должность и. о.
директора ГП “Артемсоль” с 2 декабря 2015 года. До этого нынешнего назначения
Владимир Доля был директором финансово-экономического департамента Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины. С 2013 года Доля занимал ряд
руководящих должностей в Министерстве энергетики и угольной промышленности
Украины. С 2004 года работал заместителем генерального директора ГП “Уголь Украины”.
Как сообщалось, 2016 год ГП “Артемсоль” закончило с чистой прибылью 187,6 млн грн.
“Артемсоль” является крупнейшим предприятием по добыче, переработке и реализации
каменной поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

11.04.2017

За сприяння Посольства України в Польщі вже втретє на
Міжнародній виставці WorldFOOD Warsaw можна ознайомитись з
продукцією малого та середнього бізнесу з України.
Десять компаній з різних міст пропонують широкому загалу продукти харчування,
напої та упакування власного виробництва. На стенді представлені: Херсонський завод
продтоварів ТМ «Бон Херсон», м.Херсон; Компанія «Джерела Карпат», м.Ужгород;
Кондитерська фабрика «Світязь», м.Київ; Виробник товарів для приготування суші та
бакалейна група, компанія «Екона», м.Дніпро; Виробних зернових та бобових «Малатті»,
м.Одеса; Компанія «Гаммаграфік» - виробник поліграфічних знаків, м.Київ; Компанія
«Пластко» - виробник упаковки, м.Київ; Журнал «Мир продуктов» та організатор
українського національного стенду ТОВ «Юкрейн колектів експо».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ & ХОЛДИНГИ

Nestle в 2016 г. инвестировал 400 млн грн
в производство в Украине
13.04.2017

Компания Nestle инвестировала в 2016 году 400 млн грн в
производственные площадки в Украине, сообщил на пресс-конференции
директор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн.
"В общем по Украине инвестиции в прошлом году составили 400 млн грн", - сказал
он. По его словам, по сравнению с 2015 г. инвестиции возросли, это связано с вложением
150 млн грн в новую линию для производства вафель на Львовской кондфабрике "Свиточ".
По его словам, в среднем инвестиции из года в год, когда нет капитальных проектов,
составляют 150 млн грн. Директор Nestlе в Украине и Молдове также сообщил, что сегодня
доля украинского сырья на трех фабриках в Украине составляет 75-80%. Nestlе начала
деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. На украинском рынке
продвигает такие международные бренды, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.
Группа компаний Nestlе в Украине обьединяет Львовскую кондфабрика "Свиточ", ООО
"Нестле Украина", ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ООО "Техноком" (ТМ "Мивина").
Бизнес Nestle в Украине представлен направлениями: кофе, напитки, кондитерские
изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления,
детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Nestle крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая
представлена в 189 странах. Помимо этого владеет акциями предприятий парфюмернокосметической и фармацевтической промышленности. Nestlе принадлежит более 2000
торговых марок, компания имеет 418 заводов. Годовой объем продаж Nestlе в мире достиг в
2016 году CHF89,5 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Украине стали производить
больше круп
11.04.2017

В Украине значительно увеличилось производство круп. По итогам
2016 года было произведено до 333,3 тыс. тонн круп, что на 1,2% больше,
чем годом ранее, сообщает портал zerno-ua.com
Наилучшие показатели в 2016 году продемонстрировали Одесская область, где
производство круп увеличилось до 39,7 тыс. тонн (на 25%), Херсонская область, где стали
выпускать около 20 тыс. тонн круп (25%), а также Винницкая - 12,8 тыс. тонн (на 21%),
Хмельницкая - 12,8 тысячи тонн (на 23%) и Кировоградская области - 7,8 тыс. тонн (на
42%). За 2016 год благодаря увеличению посевных площадей в Одесской, Николаевской и
Херсонской областях рынок риса вырос на более, чем 50%. Производство рисовой крупы за
2016 год увеличилось до 20,9 тысячи тонн. В 2016 году также значительно выросли
объемы производства пшенной крупы - до 17,3 тыс. тонн, гороховой - до 72 тыс. тонн. В
связи с высокой урожайностью и невысокой стоимостью по сравнению с другими видами
круп в 2016 году наблюдался рост производства овсяной крупы - до 3,1 тыс. т. и кукурузной
крупы - до 63,5 тыс. тонн. Что касается гречки, ячневой крупы и перловой, то за отчетный
период их объемы производства сократились. В 2016 году гречки произведено 53,8 тыс.
тонн, ячневой крупы - 9,9 тыс. тонн, перловой - 9,2 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com
ДПЗКУ залишається найбільшим експортером
борошна з України
12.04.2017

З початку 2016/17 МГ Державна продовольчо-зернова корпорація
поставила на зовнішні ринки понад 63 тис тонн борошномельної продукції,
залишаючись найбільшим експортером борошна з України.
«З липня ми відвантажили на зовнішні ринки майже 43 тис тонн борошна та понад
20 тис. тонн висівок, що значно перевищує показники минулого сезону. Так, за аналогічний
період 2015/16 маркетингового року корпорація експортувала 19,5 тис. тонн борошна та
4,7 тис. тонн висівок. Маємо зростання більше ніж у 2 рази», - повідомив директора
департаменту елеваторної діяльності та реалізації готової продукції ПАТ "ДПЗКУ" Геннадій
Гордієнко. За його словами, у цьому році держкорпорація планує розширити експортний
портфель готової продукції та розпочати поставки на зовнішні ринки власних пластівців та
мюслів. Як повідомлялось раніше, протягом поточного маркетингового року
держкорпорація впевнено утримує лідерські позиції за експортом борошна з України. На
даний час ДПЗКУ експортує борошно до країн Північної Африки, Анголи, Лівану, ОАЕ,
Індонезії, Кореї, Домініканської Республіки, Венесуели тощо.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами agronews.ua
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Киев оставляют
без муки

В Украине строят новый завод
по переработке сои
14.04.2017

Издание «ОЛИГАРХ» раскрыло схему, по которой близкие к братьям
Супруненко структуры готовятся увести у столичных властей крупнейшего
производителя муки – «Киевмлын».
В конце марта стартовал официальный процесс банкротства ЧАО «Киевмлын» - пока
еще крупнейшего столичного производителя муки, который способен выпускать до 1 тыс. т
этой продукции в сутки, перерабатывая около 1,3 тыс. тонн зерна. Как выяснил «ОЛИГАРХ»,
эта процедура была запущена хозяйственным судом Киева с подачи киевского ООО
«Аграфуд», которое предъявило претензии к должнику на сумму около 1,5 млн. гривен. Суд
вместе с мораторием на удовлетворение требований кредиторов уже ввел процедуру
распоряжения имуществом предприятия. Ее руководителем был назначен арбитражный
управляющий из Киева Павел Цыпляк. Место, которое ему досталось, можно считать
хлебным во всех смыслах – ведь на него претендовало как минимум еще 4 арбитражных
управляющих, заявления которых были в итоге отклонены. Инициатор банкротства ЧАО
«Киевмлын» официально принадлежит компании Agrafood International Ltd из ОАЭ, которая
называет своими владельцами сыновей некоего Измала Али Мохаммеда. Однако в
реальности корни этой компании ведут в украинскую столицу. Как выяснил «ОЛИГАРХ»,
ООО «Аграфуд» близка к компании «Аграфуд трейдинг», основателями которой числятся
малоизвестные жители Киева, 21-летний Михаил Воронич и 23-летний Артем Дегтяр.
Учитывая их возраст, и тот факт, что первый из них прописан в общежитии, есть основания
подозревать, что указанные лица являются подставными. Связщующим звеном между
ними можно считать еще одного юного киевлянина Константина Бровченко, который до
недавнего времени занимал должность директора «Аграфуд трейдинг». Как выяснил
«ОЛИГАРХ», он же по бумагам сейчас числится бенефициарным собственником
«Киевмлына» - только не ЧАО, а ООО. Эта компания была зарегистрирована в Киеве совсем
недавно – в сентябре прошлого года. А ее единоличным основателем является учрежденная
в августе 2016 г. на Кипре компания Seedfoods Holdings Ltd. Для того, чтобы понять, куда
ведут корни инициатора банкротства ЧАО «Киевмлын» и создания «зеркальной» компании
с тем же названием, достаточно узнать, в каком банке обслуживается ООО «Аграфуд». По
информации источников «ОЛИГАРХА», эта компания имеет счета в гривне и долларах
(№26001556458001, 26009556458003, 26151556458100 и 26000556458002) в небольшом
украинском банке – «Асвио Банк». В этом же финучреждении хранится 100% пакет акций
ЧАО «Киевмлын», которым владеет компания «Хлеб Киева». Контрольный пакет которой
(51%), в свою очередь, принадлежит Киевскому городскому совету, а оставшиеся акции
находятся у клиентов все того же Асвио Банка — AMO Capital Partners Ltd b Green Cliff Asset
Management Ltd. Чем примечателен Асвио Банк? Прежде всего, своими собственниками.
Ими являются, согласно данных НБУ, два хорошо известных в Киева брата – Вячеслав и
Александр Супруненко. Первый в свое время был депутатом Киевсовета и зятем Леонида
Черновецкого, который был мэром Киева в 2006-2012 г. Именно Вячеслав Супруненко
считался серым кардиналом печально известной «молодой команды» Черновецкого,
усилиями которой, как писали СМИ, Киев лишился огромного количества земли и других
привлекательных объектов недвижимости. С 2011 г. Вячеслав Супруненко находился в
бегах (после прихода к власти Партии регионов он был объявлен в розыск), однако после
низвержения режима Януковича он, как сообщили СМИ, вернулся в страну. Что же касается
Александра Супруненко, то он все это время пребывал в Украине и в настоящее время
является внефракционным депутатом Верховной Рады. Судя по всему, замысел
инициаторов банкротства ЧАО «Киевмлын» прост – компании из орбиты братьев
Супруненко рассчитывают получить большинство в комитете кредиторов предприятия,
затем добиться решения о его санации, в ходе которой его имущественный комплекс
перекочует к «инвестору», которым станет уже упомянутое ООО «Киевмлын». Таким
образом, фактически будет проведена спецоперация по лишению городских властей Киева
юридического контроля над крупнейшим столичным производителем муки. Как на это
отреагирует мэрия во главе с Виталием Кличко, и отреагирует ли вообще, пока неизвестно.
Но очевидно одно – если власти оперативно не вмешаются в эту ситуацию, изменить ее уже
очень скоро будет фактически невозможно.
Читать полностью >>>
© Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Експорт цукру з України виріс
в дев’ять разів
11.04.2017

У І кварталі 2017 року Україна експортувала 267,4 тис. Т цукру, в 9
разів більше, ніж в січні-березні 2016 року. Повідомляє Національний
промисловий портал, з посиланням на “ЛІГАБізнесІнформ“.
За підсумками першого кварталу 2017 року обсяги експорту цукру з України склали
267,4 тис. Т, що перевищує результати аналогічного періоду 2016 більш ніж у 9 разів. Про
повідомляє аналітичний департамент Української аграрної конфедерації з посиланням на
дані Госфіскальной служби. Всього експорт цукру в цьому році приніс $ 131,5 млн, що
склало 1,27% усієї виручки українського експорту. Крім того, отримані за три місяці 2017
року “цукрові” валютні надходження становлять 57% від експорту цукру за весь минулий
рік. Основними покупцями українського цукру в січні-березні цього року стали Кот-д’Івуар
(12,3%), Шрі-Ланка (12,2%) і М’янма (9,1%).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

14.04.2017

В Хмельницкой области компания AdamPolSoja построит завод по
глубокой переработке сои. Об этом заявил коммерческий директор компании
AdamPolSoja Дмитрий Мотузко, пишет "Укринформ".
"Мы начали осуществлять проект, как нам кажется, современного завода по
глубокой переработке сои в Европе. Сейчас он строится в Хмельницкой области, и я
надеюсь, что строительство завершится в ближайшее время", - сообщил Мотузко. Он
рассказал, что на первом этапе завод будет перерабатывать сою на шрот, соевое масло,
лицетин и "белый лепесток" (разновидность пищевого соевого шрота). В дальнейшем
планируется производство соевых концентратов и изолятов, которые сейчас в Украине не
производятся. Отметим, что переработка сои - одно из перспективных направлений АПК, и
многие компании инвестируют в строительство заводов по производству соевого масла и
шрота. В марте 2016 года корпорация "Агропродсервис" (Тернопольская обл.) заявила о
своем намерении построить цех по переработке сои мощностью 40 тыс. тонн. Цех будет
производить жмых и нерафинированное масло. Сейчас мощности по производству соевого
жмыха составляют 1 400 тонн в месяц. ГК "ВиОйл" (ViOil) рассматривает возможность
строительства на территории Черновицкого масложирового комбината нового завода по
переработке сои и рапса мощностью 1,1 тыс. тонн и 1,5 тыс. тонн в сутки соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине будет дальше дорожать
колбаса
17.04.2017

Повышение цен на мясо влечет за собой повышение цен на
колбасные изделия. Данная тенденция сохранится и в 2017 году. Об этом
сообщают аналитики компании Pro-Consulting.
Стоит отметить, что мясная сырьевая база в Украине достаточно развита. За
рубежом закупаются только отдельные ингредиенты и продукция, необходимая для
производства колбас. Тем не менее, этот фактор, в силу нестабильности курса, также
влияет на формирование стоимости конечной продукции. Подобная ситуация может стать
причиной перехода на более дешевые виды сырья. Наибольшим спросом среди украинских
покупателей пользуются «варенка», сосиски и сардельки. Больше всего раскупаются
небольшие упаковки продукции. В 2013-2015 годах был отмечен спад производства, но
ёмкость рынка начала постепенно стабилизироваться в 2016 году. Тенденция сохраниться
и в текущем периоде. Рынок постепенно адаптируется к экономическим условиям и
политической ситуации. Не исключается дальнейший рост показателей отрасли. В то же
время, экономическая и политическая нестабильность в стране, а также война на Донбассе
стали причиной спада объемов экспорта украинской продукции за границу. Открытие
новых рынков сбыта и развитие уже имеющихся – это главное направление деятельности
многих национальных производителей на сегодняшний день. Тем не менее,
спрогнозировать результаты внешней торговли в данном сегменте пока сложно.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинский производитель сыра потерял
крупный актив в РФ
19.04.2017

Российский банк Возрождение 28 марта подал ходатайство в
Арбитражный суд Москвы о банкротстве в отношении ОАО
Останкинский молочный комбинат.
Как отмечается в сообщении группы на сайте Варшавской фондовой биржи,
ходатайство предусматривает введение процедуры надзора и режима временного
управления предприятием. Кредитор заявляет о неспособности компании погасить
задолженность на сумму 309,2 млн руб. Суд инициировал дело о банкротстве комбината.
Слушания назначены на 26 апреля. В начале апреля Milkiland N.V. инициировал процедуру
добровольной ликвидации предприятия. Чтобы не прерывать работу комбината была
создана компания ООО Останкинский молочный комбинат. Она должна отвечать за
контракты с поставщиками и клиентами группы Милкиленд в РФ. Напомним, в конце 2015
года источники сообщали, что Останкинский молочный комбинат выставлен на продажу за
6-7 EBITDA, что составляет около $55-65 млн. Группа компаний Милкиленд - один из пяти
крупнейших производителей молочной продукции на рынках Украины и России. В Украине
группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной
продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются
под торговыми марками Добряна и Коляда. В России Милкиленд производит молочные
продукты под торговой маркой "Останкинская" на Останкинском молочном комбинате в
Москве. Летом 2012 года Милкиленд приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в
Польше, в начале 2013 года - Рыльский Сыродел в России.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні зафіксували рекорд експорту соняшникової
олії – 683,5 тис тонн – у березні 2017
12.04.2017

У березні 2017 року експорт соняшникової олії з України досягло
найвищої за всі роки позначки – 683,47 тис тонн на 514,8 млн USD.
Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на “Агро
Перспектива“.
У порівнянні з березнем 2016 року зростання становить 159,2%, а в порівнянні з
лютим 2017 року – 154,7%. За підсумками вересня-березня 2016/2017 МР зростання
експорту соняшникової олії становить 129% в порівнянні з відповідним періодом
2015/2016 МР. Найбільше зростання відбулося в перші три місяці поточного року – 135,8%.
Напрямки експорту української соняшникової олії залишаються традиційними: Індія,
країни ЄС, Китай, Туреччина та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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В Украине производство шоколада в марте
выросло на 4,4%
23.04.2017

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащие какао (кроме какао-порошка подслащенного), в упаковках
массой менее 2 кг, в марте 2017 г. составило 13,5 тыс. тонн.
Это на 4,4% больше аналогичного периода 2016 г. Как сообщает Государственная
служба статистики, данные без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции. Как
сказано в отчете по промышленному производству в Украине, при этом к февралю 2017 г.
производство шоколада выросло на 9,6%. За 3 месяца было произведено 39,7 тыс. т
шоколада (+5% по сравнению с аналогичным периодом 2016). Производство сахарных
кондитерских изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за март составило
14,6 тыс. т, что на 1,7% больше марта 2016 г. и на 0,7% больше февраля 2017 г. За 3 месяца
было произведено 41,2 тыс. т кондитерских изделий (+2,2%). …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

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

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

 ІНШЕ
 РИНОК СНЕКІВ

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Суд арестовал счета компании семьи спонсора
“Радикальной партии”
11.04.2017

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании “Снек
Экспорт”, которая принадлежит отцу депутата Верховной Рады Сергея
Рыбалки (фракция “Радикальной партии Олега Ляшко”).
В частности, как свидетельствую материалы суда, наложен арест на счета компании
“Снек Экспорт” в банках “Восток”, “Укрэксимбанке”, “Приватбанке” и банке “Финансовая
инициатива”. Компания “Снек Экспорт” входит в состав корпорации “S.Group”, которая
занимается производством снеков, сухариков, гренок, чипсов. Конечным бенефициарным
собственником “Снек Экспорт” является Виктор Рыбалка. Как сообщалось, Генеральная
прокуратура подозревает сотрудников управления Государственной фискальной службы в
Днепропетровской области в содействии группе компаний S.Group в уклонении от уплаты
налогов. 6 апреля депутат Верховной Рады от фракции “Радикальной партии Олега Ляшко”,
председатель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской
деятельности Сергей Рыбалка сообщил о проведении обысковправоохранителями
Днепропетровской областной организации партии, а также в офисах и на производстве
группы компаний S.Group, заявив, что он считает их давлением со стороны власти. Как
сообщалось, по данным “Радио Свобода”, Рыбалка является одним из основных спонсоров
“Радикальной партии”. Издание обнаружило, что Рыбалко выводит деньги от своего
бизнеса на кипрские офшоры. Корпорация семьи Рыбалка “S. Group” имеет завод в Днепре,
который производит салфетки, мыло, мусорные пакеты, товары для уборки, снэки.
Председатель наблюдательного совета S. Group” - брат народного депутата Дмитрий
Рыбалка. Снеками в корпорации занимается ООО “Снэк-Экспорт”, владелец которого - отец
депутата Виктор Рыбалка. В реестре судебных решений есть данные об уголовных
производствах в отношении корпорации S. Group, которая специализируется на
производстве снеков (орешков, сухариков, семечек) и подконтрольна семье нардепа
Рыбалки. Эти дела касаются уклонения от уплаты налогов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 НАПОЇ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Coca-Cola инвестировала $490 млн за 25 лет
присутствия в Украине
12.04.2017

Американская компания Coca-Cola, один из крупнейших мировых
производителей безалкогольных напитков, за 25 лет присутствия на
украинском рынке по состоянию на конец 2015 г. инвестировала $490 млн.
Как сообщила руководитель отдела стратегических исследований международной
исследовательской компании GfK Ukraine Татьяна Сытник, это составляет 1% от общего
объема прямых иностранных инвестиций в Украине. В 2015 г. объем инвестиций компании
Coca-Cola в Украине составил $15 млн. При этом ее часть в общем объеме прямых
иностранных инвестиций в Украине составила 1,13%. "Экономический эффект от
деятельности системы компаний Coca-Cola в Украине мы называем "эффектом 12" , что
означает, что каждая гривна добавочной стоимости Coca-Cola генерирует около 12
дополнительных гривен для украинской экономики", - отметил генеральный директор
компании в Украине Константинос Спанудис. При этом сумма всей добавочной стоимости,
которая создана Coca-Cola в 2015 году оценивается на уровне 4,9 млрд грн, что составляет
0,25% ВВП и приблизительно равна плановому бюджету Одессы в 2015 году (4,6 млрд грн).
Взнос Coca-Cola в валовую добавочную стоимость пищевой промышленности в Украине в
2015 году составил 0,23% в общей валовой добавочной стоимость отрасли, 0,74% в оплате
руда и 0,15% в налогах отрасли. Согласно исследованиям GfK Ukraine за данный период
Coca-Cola заплатила 140 млн грн налогов. По объемам доходов в Украине среди 5,5 тыс.
предприятий пищевой промышленности компания занимает 21 место. В отчете отмечено,
что производитель заказывает товары и услуги у 1,4 тыс. украинских компаний, в
частности, по производству сахара, упаковочных материалов. При этом часть закупок у
местных поставщиков составляет 72%. Продукцию компании продают в 87 тыс. розничных
точек. Официальное представительство компании Coca-Cola в Украине было открыто в
1992 году. Первый завод компании в Украине открылся во Львове в 1994 году. В 1998 году
заработал завод компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" в г Бровары (Киевской
области). Продукция компании распространяется через 21 дистрибьюторский центр.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
 РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Производитель Миргородской сократил
прибыль на треть
14.04.2017

В 2016 г. Миргородский завод минеральных вод (Полтавская обл.),
согласно МСФО, сократил чистую прибыль на 29,7%, или на 9,435 млн гривен
- до 22,339 млн гривен в сравнении с 2015 годом.
Активы завода на конец 2016 г. составляют 274,414 млн грн, суммарная дебиторская
задолженность - 80,887 млн грн, текущие обязательства - 16,576 млн грн, долгосрочных
обязательств нет. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. доход предприятия вырос на 5,7%, или
18,453 млн грн до 342,808 млн грн. Отметим, Миргородский завод минеральных вод,
согласно международным стандартам финотчетности, закончил 2015 г. с чистой прибылью
31,774 млн грн, увеличив чистый доход на 21,48%, или на 57,35 млн гривен до 324,355 млн
грн по сравнению с 2014 г. Завод основан в 1927 г., с 1996 г. принаднежит компании IDS
Group Ukraine. Кроме него в группу входят компании Индустриальные и дистрибуционные
системы (Киев), IDS Aqua Service (ранее Нова), Трускавецкий завод минеральных вод,
Моршинский завод минеральных вод Оскар (все - Львовская область).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

Деякі політичні сили в парламенті гальмують
приватизацію "Укрспирту"
11.04.2017

В ефірі "5 каналу" у програмі "Час. Підсумки дня" голова Фонду
державного майна України Ігор Білоус розповів про приватизацію
"Укрспирту". Про це повідомляє сайт ттелеканалу.
"По "Укрспирту" в парламенті... Парламент має проголосувати за спецзакон, бо це
природна монополія, заборонена до приватизації. У Верховній Раді застрягло близько 1400
об'єктів, які заборонені законом. Вони заборонені двома способами – по назві і по критеріях.
Новий закон, який ми передали в уряд, і він має піти у Верховну Раду, знімає більшу частину
тих критеріїв і вивільняє ту кількість компаній, залишаються тільки ті, які по іменах,
наприклад, "Укрспирт", порти і так далі. Тут повинен працювати парламент. Вже було
кілька законопроектів для того, щоб скоротити той перелік і залишити тільки стратегічні і
військові підприємства, а всі решта дати їм можливість вийти", – зазначив Білоус.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
За I квартал 2017 року чистий дохід від реалізації продукції
ДП «Укрспирт» склав майже 504 млн грн.
21.04.2017

За результатами діяльності протягом І кварталу 2017 року
Державному підприємству «Укрспирт» вдалося значно наростити обсяги
товарної продукції.
Так, даний показник за підсумками січня – березня поточного року склав 576,9 млн
грн, що на 105,4 млн грн. або на 22,4% перевищує показник І кварталу 2016 року, який
складав 471,5 млн грн. Із загального обсягу товарна продукція по спирту етиловому
збільшилася на 24,4% і склала 544,4 млн грн. Питома вага товарної продукції по спирту
етиловому складає 94,4% від загального обсягу. Обсяги виробництва спирту етилового у І
кварталі 2017 року зросли відповідно аналогічного періоду минулого року на 97,6 тис. дал
або на 4,3% і склали 2 363 тис. декалітрів. Потрібно зазначити, що нарощення обсягів
виробництва не відбувалось протягом тривалого часу (останнє зростання даного
показника спостерігалось за підсумками І кварталу 2016 року порівняно з І кварталом 2015
року). За оперативними підсумками роботи підприємства у І кварталі 2017 року ДП
«Укрспирт» отримано чистого доходу від реалізації продукції у сумі 503,7 млн грн, яка
сформована виручкою від реалізації спирту етилового на суму 489,9 млн грн, та інших видів
продукції та діяльності на суму 13,8 млн грн. Залишки спирту станом на 01.04.2017
складали 594,2 тис. дал. Внаслідок діяльності протягом січня–березня поточного року
підприємством отримано прибутку до оподаткування у сумі 45 млн грн, з яких до
Державного бюджету буде сплачено 8 млн грн податку на прибуток та 27 млн грн
держдивідендів. ДП «Укрспирт» протягом І кварталу 2017 року фактично сплачено до
бюджетів усіх рівнів 120,5 млн грн (не враховуючи сплату вищезазначених податків), що на
21,3 млн грн або на 21,5% перевищує показник сплачених податків у січні – березні
попереднього року (99,2 млн грн). До Державного бюджету у І кварталі поточного року
сплачено 75,7 млн грн, що на 12% більше ніж аналогічний період минулого року. В розрізі
податків сплачено: ПДВ – 26 млн грн; акцизного збору – 21,3 млн грн; держдивідендів – 28,4
млн грн. До місцевих бюджетів сплачено податків та зборів – 23,1 млн грн. Крім того,
сплачено 1,2 млн грн штрафів (пені по ПДВ, податку на прибуток). Внески до державних
цільових фондів (ЄСВ) склали 20,5 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП «Укрспирт»
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Лещенко: Перший заступник голови СБУ Демчина тепер
бореться з імпортерами спиртів

11.04.2017

Управління "К" СБУ після боротьби з імпортерами скрапленого газу
почало воювати з виробниками коньяку, заявив народний депутат України
від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко у Facebook.
За словами нардепа, блокування відбувається за ініціативи першого заступника
голови СБУ Павла Демчини. "Демчина, якого поставили на посаду першого заступника
голови СБУ від Кононенка і Грановського (нардепи від БПП Ігор Кононеко і Олександр
Грановський. – "ГОРДОН"), тепер бореться з імпортерами спиртів. Уже два місяці виробники
коньяку "Шабо", "Південна гуральня", Миколаївський коньячний завод та інші не можуть
пройти митні процедури на Одеській митниці, яка одержала наказ від Демчини блокувати
коньячні спирти", – заявив він. Лещенко зазначив, що СБУ, яка "спіймала всіх сепаратистів і
виявила всіх терористів", пішла слідом "особливо небезпечних злочинців", доручивши
Державній фіскальній службі "попередити випускання за межі митної території України
потенційно небезпечної продукції до одержання результатів експертних досліджень".
"Минуло вже два місяці, а результати цих "експертиз" невідомі коньячним виробникам. Ці
люди втратили страх і совість. Замість боротьби зі загрозами національній безпеці, СБУ
перетворилася на засіб перерозподілу ринку і просто вимагання. Але через розтин планів і
публічний тиск ми зламаємо їхні схеми", – підсумував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами gordonua.com
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Импорт вин в Украину вдвое
превысил экспорт
07.04.2017

В январе-феврале 2017 г. Украина импортировала вина виноградного
на 686 тыс. долларов, между тем экспорт вина за этот же период составил
316 тыс. долларов.
Так, из Италии было импортировано вина на 551 тыс. долларов, из Германии – на 56
тыс., из Польши – на 23 тыс., из других стран – на 56 тыс. долларов. В то же время из
Украины за два месяца 2017 года поставлено за рубеж вина на общую сумму 316 тыс.
долларов. По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги
Ивушкиной, учитывая экономическую ситуацию в стране, импортные вина в отличие от
отечественных не доступны массовому отечественному потребителю. Между тем очень
перспективным является отечественное виноделие. В случае поддержки отечественного
производителя вина со стороны государства, винная отрасль Украины может
конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем, считает
эксперт. Как сообщали «Комментарии», в 2016 году Украина импортировала вин на $85,27
млн., что в полтора раза больше, чем годом ранее. Самым крупным импортером вина в
Украину второй год подряд остается Италия.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ДЕРЕВООБРОБКА

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Коростенский завод МДФ в 2016г
сократил убыток в 4,8 раза

Україна зменшила виробництво
пива

13.04.2017

15.04.2017

За перші 3 місяці 2017 року українські підприємства скоротили
виробництво пива більш ніж на 4% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Таку статистику надала УБР прес-служба асоціації "Укрпиво".
Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (окрім безалгогольного пива
безалкогольного) за 3 місяці 2017 року становить 95,6% до аналогічного періоду 2016 року.
Виробництво солоду - 65,9 тис тонн, що становить 96% до аналогічного періоду 2016 року.
Відзначимо, пиво поширене в багатьох країнах світу і користується популярністю завдяки
своїм смаковим якостям і аромату. Існує близько тисячі сортів пива. Смакові
характеристики різних видів можуть кардинально відрізнятися. Вміст етилового спирту в
більшості сортів пива близько 3,0-6,0% об.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

По всей Украине с прилавков магазинов
исчезают сигареты
11.04.2017

В последние дни во многих торговых точках, особенно мелких,
наблюдается нехватка сигарет. Ассортимент табачных изделий резко
сократился. Так что же произошло?
Еще в начале апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о
разоблачении схемы особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода
миллиардов гривен за границу. Речь шла о компании TEDIS Ukraine, являющейся почти
полным монополистом (98 процентов рынка) по реализации табачной продукции
магазинам розничной торговли. Фактически эта компания - посредник между
производителями и магазинами. Стоит отметить, что за все годы существования такого
посредника Антимонопольный комитет Украины так и не принял мер для разрушения
табачной монополии. Впрочем, интерес силовиков вызвал другой факт. По словам Юрия
Луценко, досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодняшнего дня
одним из владельцев монопольного дистрибьютора табачных изделий TEDIS Ukraine
является гражданин России Игорь Кесаев, в отношении которого решением СНБО
применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Однако,
несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015—2017 годы
выведено 2,5 миллиарда гривен. Установлено, что для удержания монопольного
положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных
органов, отметил генеральный прокурор. Естественно, с началом расследования в
компании TEDIS Ukraine проходят обыски, банковские счета и товар арестованы. Это
привело к сокращению поставок сигарет со складов компании в розничную торговлю. По
словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, перебои
могут продлиться еще несколько дней, но затем ситуация наладится. Эксперты отмечают,
что сигарет в Украине достаточно, дефицита нет. А возможная демонополизация рынка, в
случае смещения со своих позиций компании TEDIS Ukraine, сыграет только на руку
потребителям. Ведь конкуренция приводит к снижению цен.
Читать полностью >>>
По материалам fakty.ua
Стали известны владельцы
«Тедис Украина»
21.04.2017

Компания «Тедис Украина» (ранее - «Мегаполис-Украина»)
опубликовала список своих бенефициаров. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из
сообщения Українських Новин, .говорится в сообщении компании.
Согласно ему, компания контролируется гражданином Украины Борисом
Кауфманом и двумя гражданами Великобритании - Ричардом Даксбери (Richard Duxbury) и
Ричардом Дорианом Фенхальцем (Richard Dorian Fenhalls). В частности Даксбери, который в
настоящее время он выступает основателем крупного лондонского стартапа, а также
партнером международной дизайнерской компании со штаб-квартирой в Лондоне, владеет
100% компании Abival (Великобритания), которая владеет 100% акций компании Vestigium
(Кипр), которая владеет 24,9% компании Megapolis Ukraine Investment (Кипр). Кауфман,
который в 2008 году выступил одним из учредителей инвестиционной компании Vertex
United, управляющей активами отельного направления («Бристоль», «Лондонская»,
«Президент-Отель») и инвестиционными проектами, владеет 100% акций компании
«Новая инвестиционная компания «Альянс», которая владеет 100% акций компании
Libertano Holdings (Кипр), владеющей 49,9% Megapolis Ukraine Investment. Фенхальц,
который с 2013 года занимает должность исполнительного директора в компании Strand
(Великобритания), владеет 100% компании After Strand (Великобритания), которая
владеет 100% компании After Strand International (Кипр), владеющей 24,9% компании
Megapolis Ukraine Investment. Компания Megapolis Ukraine Investment владеет 94,43% «Тедис
Украина», еще 5,57% «Тедис Украина» владеют миноритарии, еще 0,3% были проданы по
опциону. Как сообщали Українські Новини, в апреле Печерский районный суд Киева
арестовал корпоративные права и средства на счету «Тедис Украина» в Приватбанке.
Генеральная прокуратура обвиняет Антимонопольный комитет в содействии
монопольному положению «Тедис Украина» на рынке дистрибуции табачных изделий.
Сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в «Тедис Украина» и в АМКУ.
Ранее отмечалось, что АМКУ по результатам расследования установил признаки
монопольного положения «Тедис Украина» на рынке дистрибуции сигарет, начиная с 2013
года, и оштрафовал компанию на 431 млн гривен. Дистрибьютор заявил о намерении в суде
обжаловать решение АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической
конкуренции, а также штраф. Как сообщалось ранее, в Генпрокуратуре считают, что
табачный монополист Тедис Украины выводил средства в Россию под прикрытием
председателя Антимонопольного комитета Украины.
Читать полностью >>>
© Татьяна Дубровская, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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ЧАО "Коростенский завод МДФ" (Житомирская обл.), крупный
украинский производитель плит МДФ и ламината, в 2016 году сократил
чистый убыток в 4,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 10,085 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 28
апреля, нераспределенная прибыль предприятия к началу текущего года составила 198,9
млн грн против непокрытого убытка 138,1 млн грн годом ранее. Завод за год увеличил
текущие обязательства в 2,3 раза - до 344,1 млн грн, а долгосрочные выросли
незначительно, составив 1 млрд 475 млн грн. Активы ЧАО сократились на 19% - до 1 млрд
253 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность снизилась на 13%, до
141,17 млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составил 124,08
млн грн (в 2015 году - "минус" 63,28 млн грн), в том числе уставный - 74,13 млн грн.
Численность персонала завода за год выросла на 116 человек - до 420 работников.
Коростенский завод выпускает плиты МДФ (300 тыс. куб.м. в год) и ламинат (6 млн куб.м)
под ТМ «REZULT». Завод имеет большие складские помещения и сеть транспортных
коммуникаций. Его конечным бенефициаром является украинский бизнесмен Леонид
Юрушев. В 2015 году его чистый доход вырос на 13% к 2014 году, до 988,36 млн грн, чистый
убыток составил 46,79 млн грн против чистой прибыли около 30 млн грн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ІКЕА шукає виробників дерев'яних меблів
та комплектуючих в Україні
11.07.2017

Шведський меблевий гігант зацікавився українськими виробниками
під час торгової місії до Швеції, яку Офіс з просування експорту та
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України організовували
наприкінці березня.
Тоді представники 11 компаній меблевої галузі країни повели попередні переговори
з потенційними шведськими партнерами, серед яких був представник ІКЕА. Наразі від IKEA
було отримано запит на наступні категорії продукції: 1) Дерев’яний масив: виробництво
меблів (стільців і столів); деревина м'яких порід (як сосна), і тверді породи дерева (як
береза і бук); шпон з твердих порід (як дуб, горіх, вишня) для для Flatline меблів;
компоненти з деревини твердих та м’яких порід для потужностей в Польщі і на Балканах
для виробництва меблів з дерев’яного масиву і рам для м’яких меблів (дивани). 2)
Текстиль: текстиль з волокна луб'яних культур ( культивовані, оброблені і вироблені в
кінцевий продукт - полотно з льону, конопель); синтетичний текстиль (рішення з
переробленого пластику для синтетичного діапазону текстильної продукції та для
килимів). Також є зацікавленість в дослідженні біополімерів як відновлюваного матеріалу.
3) Комфорт: рами для м’яких меблів/виробництво диванів. 4) Фанера: довге зенрно
(волокна вздовж довжини); товщина: бажано 12мм 12.4 мм, а також 21, 25, 30мм ( допуск за
товщиною +-0,4 мм ), розмір: 2500х1250, якість: III/III; FSC 100%; сертифікат CARB P2;
прогноз обсягів до кінця серпня: 2500 куб.м; Додатково: фанера з сосни товщиною 5-8 мм,
заготовки з фанери. Обов’язкові вимоги до продукції: сертифікати: FSC Certification, CARB P2
Certificate (фанера); виробництво: чіткі вертикально інтегровані ланцюги поставок, прямий
доступ до сировини, наявні виробничі потужності і ефективне виробництво- в пріоритеті. …
Читати повністю >>>
За матеріалами newvv.net
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Эксперт: Качество одежды и обуви украинского
производства падает, а цена растет
12.04.2017

Украинская одежду и обувь в настоящее время дорожает до 10%
одновременно с падением ее качества. Об это ГолосUA сообщает эксперт
Ассоциации поставщиков торговых сетей в Украине Виталий Бушковский.
«Незаметно мы перешли к тому, что одеваемся преимущественно в украинское. Но с
поднятием минималки до 3200 грн производители будут вынуждены поднять цены», констатирует В. Бушковский. По словам экспертов, большая часть одежды и обуви, которые
мы покупаем на рынках, изготовлена в Украине. «Традиционно ширпотреб шел в Украину
из Китая, однако после обвала курса доллара с 8 до 27 покупательская способность
снизилась настолько, что импортная продукция стала недоступной для значительного
числа покупателей. За счет невысокой заработной платы в Украине и с использованием
импортных тканей, фурнитуры, заготовок и форм легкая промышленность
импортозаместила китайский и турецкий ширпотреб», - поясняет аналитик. Эксперт
отмечает, что с повышением с 1 января 2017 года минимальной заработной платы отрасль
ощутила необходимость изменений. Поскольку большинство одежды и обуви отшиваются
на небольших предприятиях, так называемых «цехах», то уместно будет привести пример
небольшого среднестатистического швейного предприятия. «Повышение минималки до
3200 грн вынудило выйти из тени многих цеховиков. Страх перед проверками и
последующими заоблачными штрафами со стороны инспекции по вопросам труда
подтолкнули к оформлению трудовых отношений не по договору гражданско-правовых
отношений, а полноценному оформлению сотрудников. Данная форма отношений
устраивает владельцев тем, что работники не могут просто встать и уйти к конкуренту,
который платит больше, что ранее часто наблюдалось. Однако это же привело к
увеличению расходов на уплату ЕСВ и, соответственно, увеличению себестоимости
выпускаемой продукции. Кроме того многие работники отказываются официально
оформляться из-за страха потерять субсидию на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, вышедшие
из тени предприятия очутились в неравных условиях с цеховиками, которые расположены
в частном секторе, поскольку они оплачивают коммунальные услуги и аренду за землю по
цене для физлиц. Для государственных органов не является секретом их местонахождение,
однако из-за моратория на проверки никаких действий они предпринять не могут.Таким
образом "3200" коснулось законопослушных предпринимателей, которые для того чтобы
продолжать продавать продукцию вынуждены либо уменьшать свою наценку, либо
повышать стоимость продукции на 8-10%, либо переходить к более дешевому и менее
качественному сырью. Из всего этого следует, что можем ожидать рост цен на обувь и
одежду отечественного производства», - поясняет эксперт….
Читать полностью >>>
© Людмила Вербицкая
По материалам ru.golos.ua
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Китайцы будут шить обувь в
Украине

ПОБУТОВА ХІМІЯ & ЗАСОБИ ГІГІЄНИ

19.04.2017

Украинские одежники и обувщики переоценили свой товар.
Продукция легпрома к весеннему сезону подорожала на 10-20%. У
производителей, как всегда, нашлась сотня объяснений, почему они
переписывают ценники.
Среди главных причин называют повышения минимальных зарплат, небольшие
объемы производства, а также «нечестную конкуренцию». Нашим швейникам пока не
удается вытеснить дешевый китайский импорт, хотя они уже и смогли сделать свой
товар модным среди украинцев.
Шито белыми нитками. «Средняя зарплата по всей легкой промышленности в
прошлом году превышала 4 тыс. грн. При сдельной оплате труда швея может зарабатывать
7-8 тыс. грн и больше», - рассказала президент-глава правления Ассоциации «Укрлегпром»
Татьяна Изовит. Но поднятие минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн привело к тому, что
некоторые предприятия все-таки были вынуждены сокращать персонал. При этом
производительность труда в Украине на треть меньше среднеевропейской, то есть, нередко
специалисты не отрабатывает свою зарплату. По словам директора по маркетингу
LeBoutique Юлии Шиловой, у украинских производителей есть две проблемы - низкая
эффективность производства и отсутствие вертикальной интеграции в отрасли. Из-за того,
что большая часть одежды шьется небольшими партиями, ее себестоимость высокая. В
итоге украинские производители живут с наценкой 40-50%, а у западных модных брендов
markup составляет 250-400%. «С другой стороны, за 26 лет независимости у нас в стране не
появилось новых текстильных предприятий. Не производят и фурнитуру. Поэтому
украинские производители вынуждены закупать импортные нитки, ткани и фурнитуру», говорит Юлия Шилова. О нехватке сырья говорят и в «Укрлегпроме». Татьяна Изовит
называет ряд предприятий, которые сейчас работают на украинский рынок. Например,
тернопольский «Текстерно» выпускает ткани для постельного белья, специального
назначения, черниговский камвольно-суконный комбинат «Чексил» - ткани для пальто и
костюмов, «Черкасский шелковый комбинат» делает спецодежду и форму для силовиков, в
Харькове появился новый производитель ткани для пальто - ТМ VLADI и т.д. Трикотажная
фабрика «Роза», Львовский «Проминь», «Ровенский льнокомбинат» делают трикотажные
полотна, есть также Фабрика искусственного меха в Желтых Водах, ПП «Ярослав» запустил
махровое производство в Богуславе. Зато по части готовых изделий мы можем производить
все: от носков до одежды, обуви и сумок. Война и соглашения о зонах свободной торговли с
ЕС и Канадой позволили оживить этот рынок. Плюс продолжают пользоваться спросом
давальческие схемы. «Китайцы уже начинают кооперироваться с нашими обувщиками,
чтобы производить свой товар здесь, а не везти готовую продукцию в Европу», - рассказала
Татьяна Изовит. У нас также много производителей кожевенного сырья. Но самого сырья
не хватает, так как поголовье КРС год от года сокращается. Однако импорт из Китая мы не
вытесняем. Как говорят в «Укрлегпроме», сюда везут в основном дешевый товар, который
порою может вообще не соответствовать никаким критериям качества и безопасности.
Например, наш рынок обуви заполнен на 70-80% товаром из КНР, по готовой одежде этот
показатель немного меньше. «У нас нет конкуренции на рынке, есть нечестная торговля.
Например, продажа импорта частниками на рынках без учета и контроля, есть
«гуманитарка» и сэконд хенд, распространение которых также почти не контролируется», поясняет Татьяна Изовит.
Продает цена. По данным «Укрлегпрома», в прошлом году средняя цена китайского
импорта мужских трикотажных пальто и курток в Украину составляла $15,3 за штуку, а из
Турции - $19,1. При этом доля завезенного товара из Китая около 47%, а турецкого - 3%.
При стоимости в 450 грн такой товар продается в отечественной рознице в среднем по
1125 грн, то есть почти со 150% наценкой. И чем ниже цена, тем выше доля импорта из
Китая. Например, пара женского белья стоила в 2016 году всего 50 центов, а его доля
достигала почти 67%. Аналогичный турецкий товар заходил в Украину по 80 центов, и его
доля не превышала 11%. По обуви картина схожая: $9 за китайскую кожаную пару (54%
импорта) и $5,94 за другую обувь (доля 18,5%). Возникает вопрос: может ли стоить 270 грн.
пара обуви из натуральной кожи. «В Украине производят одежду абсолютно разного
ценового уровня. Есть бренды, которые по цене дешевле Китая, а по качеству пошива
превосходят его в разы. Есть довольно много марок, которые стоят дороже итальянских,
хотя и сшиты из дешевой ткани. Если брать средние цифры на первый квартал 2017 года,
то украинская одежда стоит дороже Китая и сравнима по цене с Турцией», - говорит Юлия
Шилова. В то же время ряд компаний рассматривает варианты размещения заказов в
Китае. По словам, владельца украинского бренда спортивной одежды Flyingbro Максима
Ситайло, несмотря на наличие мощностей в Украине они всерьез раздумывают над тем,
чтобы заказать производство кроссовок в Китае, где пара обойдется в $8 при возможности
заказа от 5 пар. «Мы обзвонили практически все украинские обувные фабрики. Никто не
хочет браться даже за 200 пар. Например, завод в Лубнах выпускает 100 тыс. пар галош и
ничем больше не интересуется, произвести в Украине что-то очень сложно и дорого. В КНР
зарплата $400-500, а в Украине - $200. Но там есть колоссальный выбор поставщиков
комплектующих, а нас все нужно везти из-за границы. Поэтому мы пока делаем бафы,
шапки и футболки. Здесь нужно лишь купить ткань и швейную машинку», - говорит
Ситайло. По словам эксперта, учитывая, что почти 60% населения по официальной
статистике получает доходы ниже 3,2 тыс. грн, ему очень трудно что-то продать. Покупают
только дешевое на рынках, в сэконд-хенде и в ларьках у метро. «Поэтому самая главная
проблема - сбыт. Для кроссовок ходовой диапазон -— 400-800 грн. Например, украинский
производитель хороших кроссовок по цене больше 3 тыс. грн продает по 5-6 пар в месяц. А
те, кто заказывают товар в Китае, отдают его по цене 800-900 грн и сбывают больше
тысячи в месяц», - рассказал Ситайло. По мнению эксперта, конкурировать с базаром могут
только компании, которые работают с минимальной маржой в 5-7%. У кого это получается,
со временем развиваются, как например, Запорожский производитель обуви Mida или
Ровенский льнокомбинат. Не спасает ситуацию и мода на украинское. По словам Юлии
Шиловой, бум на made in Ukraine пришелся на конец 2014 – первую половину 2015. …
Читать полностью >>>
© Константин Симоненко, ubr.ua
По материалам news.finance.ua
Украинские производители звеличили
экспорт ниток
20.04.2017

В феврале украинские производители продали за рубеж одежды,
тканей, ниток на $58,3 млн, что на 13,4% больше, чем в январе. Об этом
сообщает Госстат, передает служба новостей ubr.ua
За первые 2 месяца 2017 года этих товаров продали на $109,7 млн, что на 5,3%
больше, чем за первые 2 месяца 2016 года. В общей структуре экспорта одежда и ткани
занимают 1,8%. За 2 месяца в Украину ввезли этих товаров на $233,1 млн. Это на 13,6 %
больше, чем за январь-февраль 2016 года. Доля этих товаров в общей структуре импортных
поставок составила 3,5%.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
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Половина продукции Procter & Gamble в Украине реализуется через розницу,
открытые рынки и отдельно стоящие магазины
11.04.2017

В интервью Liga.net генеральный директор Procter & Gamble Украина
Дмитрий Киселев рассказал о распределении доли продаж между каналами.
Об этом сообщает retailers.ua
Он отметил, что все каналы сбыта в Украине дифференцированы, нет одного канала,
по которому бы реализовалась большая часть продукции. За последние 5–6 лет
значительных изменений в плане каналов распределения не произошло. «Для нас это
традиционная розница, открытые рынки, отдельно стоящие магазины остаются большим
сегментом - практически 50% рынка. И этот сегмент частично вырос за время кризиса.
Особенно на открытые рынки покупатели пошли за самым доступным ценовым сегментом,
в котором розница не всегда присутствует. Сетевая розница, соответственно, составляет
вторую половину бизнеса», - рассказывает Дмитрий Киселев. По его словам, в компании
видят большие перспективы в сегменте дискаунт-магазинов. Ценовой фактор имеет
большое значение в магазинах такого типа, их доля на рынке растет. Также важным
каналом для Procter & Gamblе в Украине остаются гипермаркеты и супермаркеты. «Стоит
отметить e-commerce - канал, который растет быстрее всех остальных. В абсолютном
выражении он продолжает оставаться небольшим, но динамика роста составляет 2-3 раза
даже в кризисный период. В некоторых категориях он действительно еще очень
маленький. Но в такой категории, как подгузники, это уже более 10% бизнеса в Украине. И
мы ожидаем, что эта тенденция будет развиваться», - говорит Дмитрий Киселев.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Уманские "Витамины" в 2016г получили
56 млн грн чистого убытка
12.04.2017

Фармацевтическая компания ПАО "Витамины" (Умань Черкасской
обл.) по итогам 2016 года получила 56,098 млн грн чистого убытка
против 1,917 млн грн чистой прибыли в 2015 году.
Согласно сообщению ПАО о проведении очередного общего собрания акционеров,
назначенного на 26 апреля, ее активы за отчетный период сократились на 31,83% - до
261,315 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность сократилась в 9,6 раза - до 16,782
млн грн, собственный капитал - более чем в три раза, до 12,865 млн грн. Долгосрочные
обязательства предприятия уменьшились на 13,8% - до 136,299 млн грн, текущие - на
24,18%, до 137,881 млн грн. Как сообщалось, "Витамины" по итогам 2015 года получили
1,917 млн грн чистой прибыли против чистого убытка в 2014 году в размере 105 млн грн. В
2013 году компания зафиксировала прибыль в размере 1,759 млн грн. В Украине Sopharma
AD с января 2008 года контролирует ПАО "Витамины", а в августе 2012 году создала для
оптимизации торгового бизнеса "дочку" ООО "Софарма Украина" (Киев). Согласно
информации, размещенной в системе раскрытия данных по состоянию на конец 2015 года
Sopharma AD принадлежало 99,55% акций ПАО "Витамины".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компания "Гедеон Рихтер Уа" в 2016г сократила
чистую прибыль на 29%
18.04.2017

Представительство венгерского фармацевтического производителя
"Рихтер Гедеон Нрт" в Украине ПАО "Гедеон Рихтер Уа" по итогам 2016 года
сократило чистую прибыль на 29,29%.
Согласно сообщению ПАО, результаты финансово-хозяйственной деятельности
акционеры планирую обсудить на годовом общем собрании, назначенном на 27 апреля.
Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 26,81% - до 2,719 млн грн,
текущие увеличились на 34,27% - до 525 тыс. грн. Как сообщалось, в 2015 году чистая
прибыль составила 396 тыс. грн против 331 тыс. грн убытка в 2014 году. "Гедеон Рихтер
УА" осуществляет деятельность по производству, оптовой и розничной торговле
фармацевтическими препаратами. Richter Gedeon принадлежат 98,16% акций "Гедеон
Рихтер Уа". Венгерский фармпроизводитель Richter Gedeon сосредоточен на открытии и
разработке лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной
системы и гинекологических заболеваний. Компания присутствует в более чем 30 странах
мира, имея пять производственных предприятий, 31 представительство, а также 14
коммерческих дочерних предприятий и предприятий оптовой торговли.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Две австрийские фармкомпании ушли из
Украины
19.04.2017

Австрийские фармацевтические компании Lannacher Heilmittel и
Gerot Pharmazeutika ликвидировали свои представительства в Украине. Об
этом сообщает служба новостей портала biz.nv.ua
Информация о соответствующем решении от 16 апреля обнародована в издании
Голос Украины. Кроме того, ликвидировано также совместное дочернее предприятие обеих
компаний G.L. Pharma GmbH, занимающееся производством средств для лечения сердечнососудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, урологии,
онкологии, а также препаратов для заместительной терапии. Представительства компаний
Gerot Pharmazeutika GmbH и Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H были зарегистрированы в
Украине в ноябре и декабре 2007 года соответственно, представительство G.L. Pharma
GmbH – в октябре 2009 года. Компания Lannacher Heilmittel Ges. m.b. H была создана в 1947
году в Ланнах, Gerot Pharmazeutika GmbH - в 1948 в Вене.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кабмин сделал бессрочными лицензии на
строительство высоток

Польский застройщик уходит из
Украины

13.04.2017

Решение закреплено постановлением украинского правительства №
238 от 10 марта 2017 г., обнародованным на его веб-сайте в четверг. Об этом
сообщает портал delo.ua
Из порядка лицензирования хоздеятельности, связанной с созданием объектов
архитектуры, были исключены нормы, регламентирующие срок действия лицензий на
строительство объектов IV и V категорий сложности. Ранее сроки действия таких лицензий
составляли 3-5 лет. Кроме того, этим постановлением указанный порядок был приведен в
соответствие Закону Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности". К
IV категории сложности относятся объекты, которые: рассчитаны на постоянное
пребывание более 300 человек или периодическое более 500 чел., представляют собой
опасность более чем 10 тыс. чел. вне объекта, могут причинить убытки на более чем 15 тыс.
минимальных зарплат (48 млн грн). К этой категории относятся большие учреждения,
учебные заведения, торговые и офисные центры, вокзалы, метро и т. д. Объекты V
категории сложности: относятся к объектам повышенной опасности (например, АЭС или
ТЭС); рассчитаны на постоянное пребывание более 400 человек или периодическое более 1
тыс. чел., представляют собой опасность более чем 50 тыс. чел. вне объекта, могут
причинить убытки на более чем 150 тыс. минимальных зарплат (480 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

11.04.2017

Девелоперская компания Echo Investment (Кельце, Польша)
продала 100% акций El Project Cyp-1 (Никосия, Кипр), являющейся
опосредованным собственником участка площадью 43 тыс. кв. м по ул.
Дегтяревской, 19 в Киеве.
“Echo Investment в настоящее время не намерена осуществлять инвестиции в
Украине. Компания отказывается от всех международных инвестиций и фокусируется на
польском рынке”, - сообщили в польской компании. Как в ней утверждают, договор о
продаже уже подписан, однако покупатель не разглашают. В то же время о продаже Echo
Investment единственного актива в Украине свидетельствуют данные Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ). В решении от 23.03.2017 года АМКУ предоставил разрешение
компании Matinovo Holdings (Никосия, Кипр) приобрести пакет акций EI Project Cyp-1,
обеспечивающего превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Matinovo Holdings связана отношениями контроля с субъектами хозяйствования резидентами Украины, осуществляющими деятельность по строительству жилой и
нежилой недвижимости в пределах Тернопольской области, по подрядным работам в
пределах группы, предоставлению строительно-монтажных услуг в пределах Львовской
области и др. Кроме того, Matinovo Holdings имеет отношение к субъектам хозяйствования резидентам Украины, не осуществляющим хозяйственную деятельность. В то же время
пока не удалось установить реального покупателя данного актива в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Немецкие инвесторы построят в Украине завод по производству
сухих строительных смесей
17.04.2017

Состоялось подписание протокола о намерениях между Львовской
областной государственной администрацией и компанией Фиксит ТМ
Холдинг о строительстве завода сухих строительных смесей во
Львовской области.
Как отметил региональный менеджер по Восточной Европе компании Михаэль
Краус, участок представители компании выбирать из нескольких предложенных в разных
районах области. «Мы хотим с нашей стороны предложить Львовскому региону
возможности для роста и развития. Если нам все удастся как мы запланировали, то за 15
месяцев мы планируем открыть предприятие, позднее летом следующего года мы
планируем запустить полный цикл производства», - добавил Михаэль Краус. Планируется,
что будет работать завод в 4 смены и трудоустроят здесь 60-70 работников. А до этого их
будут учить на других заводах компании за рубежом, в Австрии и Швейцарии. «Для нас
важно, что большой европейский производитель, работающий в 19 странах мира и имеет
более 60-ти предприятий решил строить новый завод именно на территории Львовщины»,
- подчеркнул председатель Львовской ЛОГА Олег Синютка во время подписания протокола
о намерении строительства завода.
Справочная информация о компании KREISEL UA: KREISEL UA - это молодая компания, которая
стремительно развивается, входит в крупного международного строительного холдинга FIXIT
TROСKENMORTEL Holding AG. В начале 2004 года было открыто торговое представительство компании
KREISEL в Украине. За 4 года компания выросла до крупного производственного предприятия со
штатом сотрудников более 100 человек. Сегодня KREISEL занимает одну из лидирующих позиций на
украинском рынке сухих строительных смесей. Активное развитие компании, широкая торговая сеть и
активные маркетинговые действия позволили уже в 2008 году открыть первый завод в Украине,
который расположен в г. Фастов Киевской области. В дальнейшем в планах открытие
производственных мощностей в Восточном, Западном и Южном регионах Украины.

Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Завод ФФУ з виготовлення штучних полів
готується до початку роботи
18.04.2017

Побудований Федерацією футболу України завод з виробництва
штучного газону, очікує на прибуття машин, необхідних для завершення
повного виробничого циклу.
Після цього техніка пройде необхідне тестування та почнеться виготовлення
високоякісного покриття для футбольних майданчиків та стадіонів. Передає Національний
промисловий портал, з посиланням на новини «24». Про це у своєму виступі під час XIX
конгресу розповів президент ФФУ Андрій Павелко. «Лише рік тому, в рамках Стратегії
розвитку футбольної інфраструктурі на період до 2020 року, ми анонсували появу в Україні
заводу з виготовлення штучного покриття. І зараз на підприємстві вже завершено
випробування обладнання, яке виробляє верхній шар такого покриття», – повідомив
Павелко. За його словами, устаткування, сировина і технології виробництва поставляються
в Україну з передових у технічному плані країн Європи та світу. «Унікальність цього
підприємства в тому, що це єдиний у своєму роді завод, який належить не приватній
компанії, а національній асоціації. Таким чином, головною метою проекту буде створення
безпечного і зручного синтетичного покриття для потреб українського футболу», –
відзначив керівник ФФУ. Крім того, за словами Андрія Павелка, в перспективі можливе
налагодження експорту продукції підприємства під торговою маркою “Поле”. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Пакет акцій "Славутського заводу залізобетонних виробів" в рамках
приватизації продали за 19 тисяч грн
23.04.2017

Пакет акцій непрацюючого вже 12 років "Славутського заводу
залізобетонних виробів" (м. Славута Хмельницької області) в 2016 році в
рамках приватизації був проданий за 19 400 грн.
У своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва зазначає, що з 2004 року об'єкт намагалися
продати 440 разів. У Фонді держмайна після продажу відзвітували про те, що ціна заводу в
ході торгів зросла в десять разів (тобто стартувала з 2000 грн). "Утім, навіть якщо додати до
19 тис. ще 630 тис. грн боргів підприємства, вийде непоганий дисконт на 11,5 га землі, на
яких стоїть розвалений завод", – підсумовує Самаєва. Згідно з інформацією на сайті ФДМ,
ПАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" спеціалізувався на виробництві виробів з
бетону. Протягом останніх трьох років підприємство не здійснювало виробничої діяльності.
Розмір пакету проданих акцій підприємства склав 95.85%.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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Славомір Новак: «Тернопіль стане ключовим пунктом у
міжнародному проекті GO HIGHWAY»
11.04.2017

Керівник Державного агентства автомобільних доріг України
Славомір Новак 11 квітня ц.р. провів зустріч із народними депутатами
Тернопільської області та обговорив з ними хід та плани ремонту
автомобільних доріг.
Славомір Новак зазначив, що Тернопіль стане ключовим пунктом у міжнародному
проекті Go Highway. Ця дорога має перетнути Тернопільську область із заходу на схід. Саме
в обласному центрі буде знаходитися відгалуження цієї магістралі до Івано-Франківська,
Чернівців, Рівного. Особливу увагу планується приділити виконанню ремонтних робіт
Північного об’їзду Тернополя (траса Р-43), оскільки через аварійний стан естакади,
утримання якої заходиться поза межами компетенції Укравтодору, увесь транзитний
транспорт відправляється по великому колу в об’їзд Тернополя. Нагадаємо, ще на початку
цього року Славомір Новак запропонував ідею будівництва транснаціонального коридору
GO Highway, який поєднає українські чорноморські порти Великої Одеси та Миколаєва з
польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Державного агентства автомобільних доріг України
Понад 80% середніх ремонтів, проведених
минулого року, є неякісними
12.04.2017

Із початку березня 2017 року фахівці "Укравтодору" й ДП
"Дорцентр" провели перевірку технічного стану 132 доріг у 21 області
України, де в 2016 році було проведено поточний середній ремонт.
"На 83% об'єктів виявлено дефекти. Тільки 23 об'єкти не мають явних дефектів.
Незначні дефекти зафіксовано на 57 об'єктах, суттєві дефекти – на 52 об'єктах.
Найпоширенішими дефектами після проведених ремонтних робіт є руйнування й
деформація на новому покритті: вибоїни, тріщини, колійність, розкриття стиків, просідання
дорожнього покриття", – йдеться в повідомленні. Групи моніторингу зафіксували
незакінчені ремонтні роботи. Також причинами дефектів назвали технічні помилки,
використання невідповідних матеріалів або проведення робіт за невідповідних погодних
умов. "Відповідальність за технічні дефекти на 100% лягає на підрядника. Хочу
підкреслити, що всі дефекти, які з'являються після виконання робіт, повині бути усунені
підрядниками в межах гарантії, у термін, який ми їм визначили – до кінця травня", – заявив
голова "Укравтодору" Славомір Новак. Відзначимо, 1 березня прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що 95% доріг України перебувають у
жахливому стані. Нагадаємо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що за
2016 рік в Україні відремонтовано 1% доріг. Зазначимо, що "Укравтодор" планує створити
чорний список підрядників дорожніх робіт, повідомляв Славомір Новак.
Читати повністю >>>
За матеріалами gordonua.com
 КОМПАНІЇ

Компанії «Альтком» і «Автомагістраль» програли новачкам
206 мільйонів на вінницьку трасу
09.04.2017

Служба автомобільних доріг у Вінницькій обл. повідомила про намір
укласти три угоди про ремонт автодороги М-21 Житомир – МогилівПодільський (через Вінницю) на загальну суму 206,08 млн грн.
До кінця 2018 року виконають підготовчі роботи (у т. ч. фрезерування), влаштують
дорожній одяг (холодний ресайклінг, укладання асфальтобетонного покриття), примикання, майданчики, зупинки та узбіччя, нанесуть розмітку, встановлять бар’єрне огородження
і дорожні знаки. У середньому ремонт коштуватиме 21-23 млн грн. за кілометр, що у
півтора-два рази дорожче від ремонту М-06 Київ – Чоп по 9,63 млн грн. та М-15 Одеса – Рені
по 10-16 млн грн. ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» за 135,30
млн грн. відремонтує трасу на ділянках км 108+000 – км 111+000 та км 111+000 – км
114+000 загальною довжиною 6 км. Кілометр коштує 22,55 млн грн. Вінницька фірма
вперше виграла тендер. Вона заснована в кінці 2015 р. португальською компанією
«Цахаріас Інтернейшнл Проджектс» («Zacharias International Projects») німця Вальтера
Цахаріаса і ТОВ «МВ Інвест Груп» львів’янки Тетяни Василівни Шкіль. Особа з такими ПІБ є
матір’ю бізнесмена Максима Шкіля. ТОВ «Енергетично – дорожнє будівництво » («ЕДБ»)
виграло 70,78 млн грн. на ремонт ділянки км 104+642 – км 108+000 довжиною 3,4 км.
Кілометр коштує 21,08 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Одесити розділили з «укропівцем» два мільярди
на дороги Дніпропетровщини

МИУ представило проект Национальной транспортной
стратегии до 2030 г.
14.04.2017

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області повідомила
про намір укласти 6 угод про поточний середній ремонт автодоріг
державного значення на загальну суму 1,81 млрд грн.
Строк виконання робіт за майбутніми договорами – до кінця 2018 року. Економія
відносно загальної очікуваної вартості закупівель склала 1,3%. ТОВ «АвтомагістральПівдень» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного отримає замовлень на 1,70
млрд грн., а саме: 957,36 млн грн. – окремі ділянки траси Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв
на ділянці км 53 + 000 – км 137 + 424 довжиною 84 км.; 340,64 млн грн. – траса М-04
Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянках км 304+300 – км 316+400 та км 328+141 – км
334+500 загальною довжиною 18 км.; 225,42 млн грн. – траса Н-11 Дніпропетровськ –
Миколаїв на ділянці км 164+300 – км 179+570 довжиною 15 км.; 98,20 млн грн. – траса М-04
Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянці км 322 + 285 – км 328 + 140 довжиною 6 км.;
78,44 млн грн. – траса М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянках км 316 + 400 – км
319 + 088 та км 319 + 324 – км 322 + 285 загальною довжиною 6 км. Вартість ремонту
одного кілометра дороги коштує у середньому 11-19 млн грн. Угоду на чверть мільярда
уклали 12 квітня. За нею гарантійний строк на остнову дорожнього одягу становить 8
років, на асфальтобетонне покриття та огородження – 5 років, на знаки і напрямні
стовпчики – 2 роки. Ще 108,39 млн грн. хочуть відписати ТОВ «Українсько-польське
підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» на окремі ділянки траси М-04 на ділянці км
91+970 – км 148+900 довжиною 57 км. У цьому випадку ремонт коштує в середньому 1,90
млн грн. за кілометр. Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський
облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу
Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової. Після зміни влади у
2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення
бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили. За
даними «Центру протидії корупції», департамент благоустрою звільнив секретаря
тендерного комітету Наталію Іванюшенко після того, як Державна аудиторська служба
виявила порушення при укладенні угоди на 27 млн грн. між міськрадою та «УПСом». Крім
того, торік улітку міськрада повідомила, що укладе мирову угоду щодо виплати «УПСу» 109
млн грн. боргу за будівництво дороги. В окремих торгах також брали участь ТОВ
«Ростдорстрой» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». За підряд на чверть мільярда
хотіло позмагатись ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», однак його не допустили до
аукціону через податкову заборгованість, хоча у відповідній довідці зазначено протилежне.
Фірма оскаржила своє відхилення, але потім відкликала скаргу. Решту торгів оскаржило
ТОВ «СДВ-Гарден», вважаючи низку вимог щодо документів дискримінаційними. Після
оприлюднення заперечень замовника скаржник забрав скарги з АМКУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Грузоперевозки в первом квартале
выросли на 8,4%
20.04.2017

В январе-марте 2017 г. все виды транспорта перевезли 152,8 млн
тонн грузов, что на 8,4% больше, чем в январе-марте 2016 г. Об этом
сообщила Государственная служба статистики.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом увеличились на 5,9%, до 82,7 млн
тонн. Перевозка леса снизилась на 44,1%, каменного угля - на 12,1%, химических и
минеральных удобрений - на 24,7%, кокса - на 26,5%, цемента - на 1,1%, черных металлов на 12,8%, железной и марганцевой руды - на 4,3%. В то же время перевозка лома черных
металлов увеличилась на 36,3%, нефти и нефтепродуктов - на 43,7%, зерна и продуктов его
помола - на 40,1%, строительных материалов - на 55,8%. В январе-марте 2017 года
магистральные трубопроводы перекачали 32,2 млн тонн грузов, что на 10% больше, чем в
январе-марте 2016 года; транзит нефти увеличился на 10,5%, транзит газа - на 19,7%.
Морской и речной торговые флоты сократили перевозки грузов на 9,3%, в целом
перевезено 0,9 млн тонн грузов. Предприятиями автомобильного транспорта перевезено
37 млн тонн грузов, что на 13,4% больше по сравнению с январем-мартом 2016 года. По
данным Госстата, грузооборот увеличился на 11,9% до 82,375 млрд тонно-километров по
сравнению с январем-мартом 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

11.04.2017

Министерство инфраструктуры (МИУ) обнародовало на своем сайте
10 апреля проект Национальной транспортной стратегии до 2030 года,
обсуждение документа будет длиться до 25 апреля.
Стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления.
Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать
прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных
услуг и др. Министерство ожидает, что постепенно в Украине будет увеличиваться доля
контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок
доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет
легче. В части железнодорожного транспорта МИУ хочет достичь либерализации перевозок
на основе равноправного доступа к инфраструктуре и справедливой конкуренции. Кроме
того, будет продолжаться поэтапная модернизация и развитие ж/д сети, проводиться
политика на обеспечение совместимости с TEN-T и региональными железнодорожными
сетями ЕС. В авиационном транспорте в министерстве надеются, провести либерализацию
перевозок с Евросоюзом, а также со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. МИУ
также хочет добиться упрощения процедуры внедрения актов законодательства ЕС в
национальное законодательство Украины в области гражданской авиации, а также
обеспечить членство Украины в Совете IКAO, увеличивать конкуренцию на рынке
наземного обслуживания, развивать терминальные пассажирские и грузовые комплексы,
проводить техническое усовершенствование аэронавигационной системы Украины и
повышать пропускную способность воздушного пространства Украины. В автодорожной
сфере ожидается создание конкурентной среды для исполнителей строительных и
ремонтных работ, внедрение системы независимого контроля качества дорожных работ, а
также систем интеллектуального управления трафиком. Кроме того, МИУ планирует
усилить ответственность участников перевозочного процесса за перегруженные фуры,
проводить реструктуризацию госкомпаний для повышения эффективности управления,
стимулировать переход грузоперевозок на водный и железнодорожный транспорт путем
введения платы для грузовиков согласно Директиве ЕС 1999/62 и создавать сеть пунктов
дорожного сервиса, чтобы водители могли придерживаться норм работы и отдыха. Также в
МИУ хотят постепенно либерализовать сферу международных автомобильных грузовых
перевозок, обеспечить процедуру доступа к рынку в соответствии с Регламентом ЕС
1071/2009, внедрить систему подтверждения профессиональной компетентности
водителей и персонала автотранспорта в соответствии с Директивой ЕС 2003/59 и
Регламентом ЕС 1071/2009. Для развития внутренних водных путей планируется
модернизировать речную инфраструктуру, сокращать речные транспортные расходы,
интегрировать внутренние водные пути в общую логистическую сеть, в том числе участков
рек Днепр и Дунай в сеть ЕС TEN-T. Также МИУ хочет развивать европейский водный
коридор E-40, который должен соединить Черное море с Балтийским морем в
долгосрочной перспективе и упростить процедуру доступа к судоходству по внутренним
водным путям для судов под иностранным флагом. Кроме того, МИУ намерено
способствовать увеличению загруженности украинских портов, модернизации старых и
строительству новых перегрузочных терминалов. В документе также говорится, что
государство должно постепенно выйти из сегмента стивидорной деятельности в
морпортах и ??передать эту деятельность частному бизнесу, содействовать обновлению
морского торгового флота, дноуглубительного и буксирного флота, стимулировать
конкуренцию на рынке специализированного флота. Также ожидается упрощение
процедур регистрации судов под флагом Украины, повышение эффективности системы
дипломирования украинских моряков, развитие инфраструктуры глубоководных морских
портов, будет проводиться политика стимулирования развития пассажирских перевозок
морским и речным транспортом. В МИУ отмечают, что в 2016 году транспорт, складское
хозяйство, почтовая и курьерская деятельность сформировали около 6,7% ВВП, в этих
сферах задействовано 6% общего количества занятого населения. В Черноморском и
Азовском бассейнах, а также дельте Дуная работают 13 морских портов, совокупная
мощность грузообработки которых составляет около 230 млн тонн в год. По территории
Украины пролегает 1563 тыс. километров судоходных водных путей. Национальная сеть
автодорог общего пользования составляет 169 643 километров, железнодорожная сеть около 19 790 километров.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА (АЕРОПОРТИ).

Аэропорт Киев существенно нарастил
пассажиропоток

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

11.04.2017

Прем'єр-міністр провів зустріч з главами залізниць
Транскаспійського регіону
11.04.2017

Прем'єр-міністр на зустрічі з главами залізниць Транскаспійського
регіону: Ми готові долучитися до розвитку транспортних коридорів, таке
об'єднання буде результативним
Україна в рамках розвитку свого транзитного потенціалу готова долучитися до
створення нових транспортних коридорів і приєднатися до вже існуючих маршрутів,
утворених в тому числі у напрямку Південь - Захід з Середньої Азії через Грузію та
Азербайджан в напрямку Європи. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман у ході зустрічі з главами залізничних компаній України, Азербайджану, Грузії,
Казахстану. Володимир Гройсман підкреслив, що співробітництво в транспортній сфері з
країнами-членами ГУАМ та партнерами України в Середній Азії - це пріоритет, який
розділяють як в Уряді України, так і в урядах країн-партнерів. «На рівні глав урядів у нас
повне розуміння», - сказав Володимир Гройсман. У цьому контексті він нагадав, що в
Кабінеті Міністрів України вже створено спеціальний Логістичний комітет, який
опікуватиметься транспортними питаннями і покращуватиме взаємодію. У ході розмови
глави залізничних компаній Азербайджану, Грузії, Казахстану запропонували Уряду
України активно долучитися до розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного
маршруту і, можливо, створити спільне підприємство, яке дозволило б реалізувати
принцип «єдиного вікна» при обробці вантажів, які йдуть цим маршрутом. Глави компаній
підкреслили, що це могло б стати значною конкурентною перевагою наших країн у
використанні транзитних можливостей, адже йдеться про товарні потоки "на мільярди
доларів". Коментуючи можливість створення такого спільного підприємства, Володимир
Гройсман відзначив: «Ми вітаємо різні форми взаємодії. І якщо ми зможемо сформувати
єдиний транспортний коридор і спільне підприємство - це нормальні підходи. Наше
об’єднання дасть хороший результат для наших держав. Вносьте пропозицію». Глава Уряду
дав доручення Віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону пропрацювати Дорожню карту
спільної роботи і вийти на конкретні рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Международный
аэропорт
Киев
(Жуляны)
увеличил
пассажиропоток на 66,1% – до 99,4 тыс. пассажиров по сравнению с
мартом 2016 года. Об этом говорится в сообщении аэропорта.
Особой популярностью пользуются международные рейсы – 92,8 тыс. пассажиров, а
на внутренних – 6,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов за март 2017 г. составило 1 521 на
прилет и вылет, что на 37,6% больше аналогичного периода 2016 г., из них 1 194 международные рейсы, 327 внутренних. Наиболее популярными международными
направлениями в марте 2017 года стали: Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Будапешт
(Венгрия), Анкара (Турция), Дортмунд (Германия), Шарм-эль-Шейх (Египет); внутренние –
Одесса, Запорожье, Львов. За январь-март 2017 года аэропорт “Киев” обслужил 293,9 тыс.
пассажиров, что на 81,3% больше аналогичного периода 2016 года. Ранее сообщалось, что
украинские авиакомпании за два месяца нарастили пассажиропоток на 50%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Новый терминал международного аэропорта «Одесса»
принял первых пассажиров
15.04.2017

В субботу, 15 апреля 2017 г, новый терминал международного
аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров, прибывших рейсом PS057
Киев - Одесса. Об этом сообщает сайт fakty.ua
«В 11:50 из столицы прибыли первые пассажиры- около 100 человек. Терминал
также принял пассажиров второго рейса: в 12:10 приземлился самолет из аэропорта
„Жуляны“», - сообщили в пресс-службе аэропорта. С этого дня все внутренние рейсы будут
обслуживаться в новом терминале. После отработки технологий обслуживания внутренних
рейсов следующими этапами станут перевод в новый терминал пассажиров чартерных и
международных регулярных рейсов. Новый терминал МА «Одесса» - четырехэтажный. Его
общая площадь - 29 тыс. м², что значительно больше, чем было ранее (8 тыс. м²). Площадь
залов вылета обеспечит комфортное размещение пассажиров 12 рейсов одновременно.
Терминал снабжен четырьмя телескопическими трапами. После полного введения в строй
будут задействованы перроны на 4 воздушных судна типа Boeing-737 и Boeing-767\200.

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

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

Город получит современный объект инфраструктуры, способный обслужить 3 млн
пассажиров в год. В июне 2012 г. ООО «Международный аэропорт «Одесса» (предприятие
создано летом 2011 двумя структурами - коммунальным предприятием «Международный
аэропорт «Одесса» и ООО Odessa Airport Development) начало строительство нового
пассажирского терминала. Тогда анонсировалось, что строительство завершится в 2014 г.,
затем неоднократно назывались новые даты открытия. Генеральным проектировщиком
аэрокомплекса является испанская компания INECO. Генеральным субподрядчиком государственный научно-исследовательский проектный институт Гражданской Авиации
«Украэропроект». Эскизный проект и архитектурную идею разработала одесская
дизайнерская студия «Бельэтаж».
Читать полностью >>>
По материалам fakty.ua
МА "Бориспіль" з початку року збільшив
пасажиропотік на третину
18.04.2017

За три місяці 2017 року аеропорт "Бориспіль" обслужив на 32%
пасажирів більше, ніж минулого року. При цьому, кількість трансферних
пасажирів збільшилася на 49%. Про це повідомляє сайт аеропорту.
Зокрема, у першому кварталі 2017 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 2 млн
пасажирів, що на 32% більше показників минулого року. Кількість трансферних пасажирів
досягла 0,6 млн чоловік, що на 49% більше, ніж рік тому. "Результати 1-го кварталу 2017
року є підтвердженням правильності хабової стратегії аеропорту "Бориспіль". Ми маємо
максимально розкрити потенціал аеропорту і вже цього року зможемо залучити понад 10
мільйонів пасажирів", - зазначив генеральний директор ДП МА "Бориспіль" Павло Рябікін.
За підсумками 2016 року аеропорт "Бориспіль" досягнув максимальних показників за всю
історію існування підприємства. Кількість обслугованих пасажирів за рік зросла на 1,37
мільйона - до 8,65 млн осіб. Найбільшого зростання досягнуто завдяки залученню з
іноземних ринків трансферних пасажирів. За минулий рік кількість таких пасажирів
збільшилась на 0,76 мільйона - до 2,31 млн пасажирів. Відзначимо, проведення публічних
закупівель через систему ProZorro дозволило аеропорту "Бориспіль" заощадити більш ніж
35,5 мільйонів гривень та понад 122 тисячі євро, повідомляє прес-служба аеропорту.
Інформація надана за період з моменту запуску системи у квітні 2016 року по квітень 2017
року. Після офіційного переходу на єдину систему з 1 серпня аеропорт здійснив 132
закупівлі на загальну суму понад 312 млн. грн та 783 тисячі євро. Нагадаємо, СБУ викрила
розкрадання 30 мільйонів гривень в аеропорту "Бориспіль". Посадовці аеропорту уклали з
комерційною структурою контракт вартістю понад 90 млн грн на будівництво насоснофільтраційної станції паливно-мастильних матеріалів. Станція відноситься до об’єктів
критичної інфраструктури, а її будівництво затверджено планом розвитку аеропорту
"Бориспіль". Правоохоронці встановили, що менеджмент держпідприємства наприкінці
2015 року перерахував бізнесменам більше ніж 28 мільйонів гривень авансового платежу.
Співробітники спецслужби задокументували, що будівництво об’єкту й досі не розпочато.
Державні кошти через низку фіктивних фірм виведені організаторами оборудки в "тінь".
Під час обшуків в офісних приміщеннях аеропорту та комерційних структур оперативники
СБУ виявили печатки фіктивних фірм, комп’ютери з встановленими системами "КлієнтБанк" і вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконне
привласнення грошей аеропорту "Бориспіль". Накладено арешт на рахунки комерційних
підприємств, що були задіяні у проведенні фінансової оборудки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ВПП аэропорта "Ужгород" отремонтируют
до мая
18.04.2017

В ближайшее время в Международном аэропорту "Ужгород" начнется
капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила
пресс-служба председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
Ремонтные работы будет выполнять специализированная компания из Румынии.
"Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса
сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус" с низко
посаженными двигателями", - заявил Москаль в эфире телеканала "Тиса-1". Ранее министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что запуск аэропорта в
Ужгороде состоится весной 2017 г. Напомним, в конце марта СМИ сообщали, что на сессии
облсовета обсуждалась жизнедеятельность аэропорта. Тогда Геннадий Москаль попросил
поддержки депутатов, чтобы в очередной раз обратиться к вышестоящим органам в Киеве.
Якобы для возобновления работы аэропорта необходимо разрешение "Украэроруха". "Это
свинство и блокировка "Аэрорухом". Если он чего-то боится, то приведите это все в
порядок. Но не пускать сюда европейскую комиссию. Вот и имеем теперь: европейская
комиссия не пускает наши самолеты через Словакию. Точнее пускает, но говорит летите на
свой страх и риск, потому что мы не знаем и не можем увидеть какие здесь работают люди.
Какое у них образование, или имеют они знания английского языка, имеют ли
навигационное оборудование. Для этого они должны видеть сертификат. Мы уже просили,
чтобы они приехали и просертифицировали один Ужгород, но они не могут, потому что
система "Украэроруха" - это целостная система", - сетовал глава Закарпатской ОГА. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Один из руководителей аэропорта Львова
задержан на взятке

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Снижение портовых сборов в Украине
вновь откладывается
12.04.2017

Снижение портовых сборов в Украине, вероятно, произойдет до
четвертого квартала 2017 года, тогда как прогнозировались более ранние
сроки, в частности до апреля 2017 года.
Такой прогноз озвучил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в
комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Еще в апреле 2016 года Министерство
инфраструктуры сообщало, что оно совместно с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА)
дорабатывает методику расчета портовых сборов, которая повысит конкурентоспособность украинских портов и их привлекательность среди грузовладельцев. Позже, в
июне 2016 года Кабмин дал поручение Мининфраструктуры сформировать проект
указанной методики и согласовать ее с представителями бизнеса. В ноябре 2016 года
первый заместитель министра Евгений Кравцов говорил, что новая методика расчета
портовых сборов, учитывающая их снижение, будет утверждена к концу 2016 года, а
В.Омелян отмечал, что портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое после
имплементации новой методики расчета. "До апреля 100% будет принято решение о
снижении портовых сборов, надеюсь, что раньше", - говорил В.Омелян уже в январе 2017
года, в ходе встречи с бизнесом, организованной ЕБА. Но в марте 2017 года исполняющий
обязанности руководителя госпредприятия "Администрация морских портов Украины"
Райвис Вецкаганс уже обещал до 1 июля разработать указанную методику и представить
документ на утверждение Кабинету министров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ)

АМПУ начала эксплуатационное дноуглубление акватории
Одесского порта собственным флотом
14.04.2017

В акватории Одесского МТП начато эксплуатационное дноуглубление
собственным землесосом "Меотида". Согласно техническому заданию общий
объем работ составит 127 тыс. м³.
Эксплуатационное дноуглубление проводится для поддержания паспортных
характеристик акватории и гидротехнических сооружений порта. Дноуглубительные
работы выполняются самоотвозным землесосом "Меотида" филиала АМПУ "Дельталоцман" и промерной партией инженерной службы Одесского порта. Землесос будет
работать в акватории порта до окончания нерестового периода на Бугско-Днепровском
лиманском канале (БДЛК), а затем вернется в работу на БДЛК. Самоотвозной трюмный
землесос "Меотида" предназначен для выполнения эксплуатационных и строительных
дноуглубительных работ. Разгрузка землесоса может производиться на подводные свалки через донные люки, на береговые гидроотвалы - через плавающий и береговой
разгрузочный пульпопровод, методом рефулирования Rainbow - через носовое сопло.
Судно построено в 2010-2012 гг. компанией Damen Shipyards Gorinchem (Нидерланды).
Отметим, Одесский морской порт по итогам работы в январе-марте обработал 6,408 млн
тонн грузов, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Напомним,
ранее в Мининфраструктуры заявляли об изучении необходимости создать собственную
дноуглубительную компанию.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Китайці хочуть інвестувати в
Чорноморський порт

19.04.2017

СБУ задержала заместителя гендиректора международного
аэропорта Львов им. Данила Галицкого Романа Зазуляка по подозрению
в вымогательстве 40 тыс. грн взятки.
"Праздники закончились. Для заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации
ГП Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого Зазуляка - неожиданно
грустно. Облпрокуратура совместно с отделом "К" СБУ задержали его за вымогательство и
получение взятки в 40 тыс. гривен за содействие в подписании актов выполненных работ
по ремонту здания аэропорта", - написал генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
В пресс-центре СБУ добавили, что против задержанного открыто производство по ч. 3 ст.
368 Уголовного кодекса - получение взятки в особо крупном размере или служебным
лицом, занимающим особо ответственное положение, которая предусматривает лишение
свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет. Отметим, международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого
зафиксировал рост пассажиропотока в первом квартале на 51,5%. Как сообщили на
предприятии, за первые три месяца 2017 года воздушными перевозками через аэропорт
воспользовались 162,7 тыс. пассажиров. Годом ранее их было всего немногим более ста
тысяч. Пассажиров международных рейсах в январе-марте было 128,8 тыс. (79% доля от
общего пассажиропотока), внутренних - 33,9 тыс. (21%). …
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
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Найбільша китайська державна корпорація Sinohydro зацікавлена у
співпраці на умовах концесії з морським торговельним портом Чорноморськ.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Регіональний керівник Sinohydro по Європі і Кавказу та директор Чорноморського
порту Сергій Крижановський обговорили варіанти потенційної співправці. "Крижанівський
пояснив (...), в якій формі порт може співпрацювати з китайським партнером. Йдеться про
оренду, концесію або спільну діяльність. Іноземців зацікавила саме концесія", - йдеться в
повідомленні. За словами регіонального глави Sinohydro, компанії важливо співпрацювати
саме з державним підприємством, оскільки Sinohydro також є державним підприємством і
по закону зобов'язана мати справу тільки з державними структурами. "Україна в
транспортному питанні ще не мала прецедентів, щоб якийсь об'єкт був зданий в концесію.
Це експеримент. Закон "Про концесію" є, але ще ніде його не застосовували. Тому в
Міністерстві сказали, що пропонують пілотний проект - концесія п'ятого терміналу", зазначив Крижановський. За його словами, зараз у порту залишається ще близько 60%
вільних майданчиків, на які можуть заходити нові інвестори. Sinohydro - найбільша
державна компанія Китаю. Спеціалізується на проектуванні та будівництві гідротехнічних і
гідроелектричних об'єктів, займається будівництвом транспортної інфраструктури та
міських комунікацій. Побудувала більше 70% гідротехнічних об'єктів в Китаї.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Китайська компанія виграла тендер на днопоглиблення порту Южний
20.04.2017

Компанія China Harbour Engineering перемогла в аукціоні в
рамках тендеру на проведення днопоглиблення порту Южний. Про це
свідчить інформація на сайті ProZorro, передає ЦТС.
Проект має назву "Реконструкція водних підходів, маневрових зон та операційних
акваторій біля причалів з урахуванням перспективного вантажообігу морпорту Южний
(перша черга будівництва)". Компания China Harbour Engineering запропонувала провести
днопоглиблення за 1,065 млрд гривень. Найближчий конкурент - LTD Novadeal ( "дочка"
бельгійської DEME Group) - заявилася з пропозицією на 1,179 млрд гривень. В Адміністрації
морпортів при оголошенні тендера очікували, що вартість робіт складе 1,197 млрд гривень
(без ПДВ). В рамках даного тендеру компанія-переможець повинна буде вилучити грунт в
обсязі 4,4 млн кубометрів і довести рівень глибин до 16 метрів. Крім водних підходів до
акваторії причалів і самої акваторії потрібно буде також провести днопоглиблення
розворотного кола діаметром 370 метрів. Згідно з проектною документацією, роботи
передбачається здійснювати двома земкараванами. Нагадаємо, міністр інфраструктури
Володимир Омелян заявив, що один з найбільших світових портових операторів DP World
повинен почати роботу в порту Южний до кінця цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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УДП открыло сезон перевозок
пассажиров по Дунаю

ПАО “Укрзализныця” закончило І квартал с
EBITDA 5,1 млрд грн
13.04.2017

22.04.2017

Украинское Дунайское пароходство (УДП) в четверг, 13 апреля,
открывает свою пассажирскую навигацию. Первым судном, ушедшим в рейс,
стал теплоход "Молдавия", передает измаильский сайт Сити.
"Первый рейс будем выполнять в Чернаводы с немецкими туристами - до Пассау, и
там всю навигацию будем осуществлять семидневные рейсы Будапешт-Пассау. Последний
рейс будет с немецкими туристами на Чернаводы. В Измаил вернемся по окончании
навигации 4 ноября. Расписание - такое же, как и в прошлом году", - рассказал капитан
судна Сергей Алдошкин. В этом году у УДП зафрахтованы три пассажирских теплохода "Молдавия", "Украина" и "Днепр". В основном перевозки на судах компании заказывают
немецкие туристы от сорока лет и старше. "Туристы, в основном, немцы. Но бывают из
Швейцарии, Америки, Новой Зеландии", - отметил Алдошкин. Он добавил, что УДП может
предложить более высокий уровень комфорта туристам по сравнению с конкурентами.
"Судно большое - по сравнению с новыми судами. Наше шириной 17 метров, у них - 11,40.
Наше судно - многопалубное, есть открытые палубы (в отличие от конкурентов, где есть
только солнечная палуба), есть большой ресторан, кормовые бары, музыкальный салон", отметил капитан "Молдавии". Пассажирский помощник капитана Максим Морозов
рассказал, что в истории теплохода "Молдавия" есть уникальные туристы - например,
семьи Ташнеры и Феслеры. "Эти семьи, одна - из Баварии, а вторая - из Саксонии, ходили с
нами 38 раз. Я их застал в 2006-м. Перестали, потому что уже возраст... Но они приезжают в
Пассау, чтобы встретить "Молдавию", - рассказал он.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

В І квартале т.г. ПАО “Укрзализныця” получило положительный
финансовый результат, тогда как за соответствующий период 2016 года
компания имела отрицательный финансовый результат - убыток более 2 млрд грн.
Как сообщается, ”Укрзализныця” своевременно уплатила текущие налоги и
обязательные платежи в бюджет и государственные целевые фонды. За первый квартал
2017 года уплачено 3,3 млрд грн (на уровне соответствующего периода 2016 года), в том
числе в государственный бюджет - 1,03 млрд грн, в государственные целевые фонды - 1,2
млрд грн и местные бюджеты - 1,1 млрд грн. Доходы за первый квартал 2017 года
получены в сумме 18,9 млрд грн, что больше соответствующего периода прошлого года на
1,8 млрд грн (на 10,3%). При этом доходы от перевозок составляют 16,5 млрд грн, что
больше показателя первого квартала 2016 года на 2,8 млрд грн (на 20,6%). Затраты ПАО
“Укрзализныця” уменьшились на 0,6 млрд грн (на 3,3%). От перевозок расходы составляют
15,4 млрд грн, что больше соответствующего периода прошлого года на 1,9 млрд грн (на
14,3%). EBITDA составил 5,1 млрд грн. “В первом квартале 2017 года нам удалось увеличить
объемы перевозок грузов на 5,9%, до 82,7 млн тонн, и пассажиров на 3,7%, до 46,6 млн
человек. Грузооборот увеличился на 10,6% и составил 48009,8 млн ткм, а пассажирооборот
вырос на 8% и составил 5870,3 млн пас-км”, — рассказал председатель правления
“Укрзализныци” Войцех Бальчун. Пассажирские перевозки остаются убыточными. От
перевозки пассажиров получено 2,9 млрд грн убытка, который по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,4 млрд грн. Среднесписочная
численность работников ПАО “Укрзализныця” за первый квартал 2017 года - 281,2 тыс. лиц.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

АМКУ рекомендовал проверить тарифы
на проезд в автобусах

Обвинувачення за фактом розкрадання 82 млн грн нацпроекту
«Повітряний експрес» скеровано до суду
12.04.2017

Детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у
кримінальному провадженні за фактом розкрадання майже 82 млн грн
ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту
«Повітряний експрес».
Обвинувальний акт 10 квітня скеровано до Києво-Святошинського районного суду
Київської області. За версією слідства, колишній виконувач обов’язків директора
держпідприємства за попередньою змовою з приватною особою, використовуючи понад 20
підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та
виконання господарсько-правових договорів здійснили розкрадання коштів ДП
«Повітряний експрес», які призначалися для будівництва залізничного пасажирського
сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль». У вересні 2016 року приватну
особу (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладення
фіктивних господарсько-правових договорів та подальше зняття готівкових коштів)
затримано та взято під варту за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191
(«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем»), ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») Кримінального кодексу України.
Іншого підозрюваного – колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» – оголошено у
міжнародний розшук. Стосовно нього рішенням Солом’янського районного суду міста
Києва у березні 2017 року застосовано процедуру так званого «заочного засудження»
(глава 24-1 Кримінального процесуального кодексу України). Підслідність у даному
кримінальному провадженні за Національним бюро було визначено у квітні 2016 року. У
разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді
позбавленням волі на строк до 12 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua
Бескидский тоннель сквозь Карпаты
откроют в этом году

12.04.2017

Антимонопольный комитет установил, что облгосадминистрации
не осуществляют надлежащий контроль за автобусными перевозчиками,
которые обслуживают пассажиров на маршрутах общего пользования.
К такому выводу в АМКУ пришли после рассмотрения жалоб граждан на повышение
тарифов автоперевозчиками, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. АМКУ
отметил, что определять конкретного перевозчика на автобусном маршруте общего
пользования следует исключительно на конкурсной основе, а проведение конкурса и
определение условий перевозок возлагаются на органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления. При этом вопрос обоснованности цены перевозок зависит от
договора между перевозчиками и соответствующими госадминистрациями на местах.
Антимонопольный комитет установил, что лишь несколько областных и районных
госадминистраций осуществляют возложенные на них законодательством контрольные
функции по организации перевозок пассажиров. А вследствие самоустранения
госадминистраций от контроля за установлением тарифов, происходит их бесконтрольное
повышение. Кроме этого АМКУ установил, что областными и большинством районных
госадминистраций при проведении конкурсов среди перевозчиков вообще не
рассматривается такое условие конкурса как стоимость перевозки. АМКУ предоставил
облгосадминистрациям такие обязательные для рассмотрения рекомендации: обеспечить
проверку уже заключенных договоров на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом на наличие таких условий организации перевозок, как стоимость перевозки
пассажиров и порядок ее изменения; обеспечить проведение конкурсного отбора
перевозчиков с учетом стоимости их услуг. О результатах рассмотрения этих рекомендаций
облгосадминистрации должны сообщить Антимонопольному комитету Украины в 30дневный срок со дня их получения.
Читать полностью >>>
По материалам tbu.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

20.04.2017

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал
открыть Бескидский тоннель уже в этом году. Об этом он сказал на
Украинском инфраструктурном форуме 20 апреля.
"Бескидский тоннель будет открыт в этом году", – заявил министр. Бескидский
тоннель - ж/д путь сквозь Карпаты, который является частью Львовской железной дороги.
Он тянется между станциями Бескид и Скотарское в горном хребте, его длина - 1750 м.
Тоннель был построен еще в 1886 году, но, со временем, его пропускной способности
оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый. Этот проект
"Укрзализныци", стоимостью в 2,193 млрд грн, стал самым грандиозным за годы
независимости. Финансирует его Европейский инвестиционный банк и Европейский банк
реконструкции и развития в рамках кредитного соглашения с "УЗ". По оценкам
специалистов "Укрзализныци", строительство двухпутного Бескидского тоннеля как
минимум вдвое увеличит пропускную способность. Сегодня по тоннелю проходят лишь 42
поезда ежесуточно, при этом на его содержание уходит 2 млн гривен ежегодно. Также
тоннель будет способствовать развитию транзитного потенциала Украины, поскольку он
является частью пятого панъевропейского транспортного коридора (Италия – Словения –
Венгрия – Словакия – Украина – Россия).
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

Рада ратифікувала проект розвитку міського
транспорту на 200 млн євро
12.04.2017

Верховна Рада 12 квітня прийняла закон про ратифікацію
фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком
(ЄІБ) по проекту “Міський громадський транспорт” .
В Мінінфраструктури повідомили, що в результаті угоди будуть створені прийнятні
умови для технічної модернізації підприємств міського громадського транспорту, це
дозволить зробити більш Сучасне електротранспорт інфраструктуру і маршрутну мережу в
країні. Загальна вартість проекту становить орієнтовно €400 млн. Фінансувати його буде
як ЄІБ, €200 млн від якого будуть залучені під держгарантії України (терміном на 22 роки з
пільговим п’ятирічним періодом), так і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
і / або місцевих бюджетів. Представляючи законопроект у парламенті, заступник міністра
інфраструктури з євроінтеграції Віктор Довгань зазначив, що даний проект спрямований на
оновлення застарілого парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, на
будівництво і реконструкцію трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій,
впровадження сучасних систем оплати проїзду і інформаційних систем.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 КОМПАНІЇ

ПАО "Киевметрострой" получил субподряд от турецкой Limak
на 4 млрд грн для достройки метро в Днепре

Лемтранс 2016 р. сплатив 541,7 млн грн
податків і зборів

14.04.2017

12.04.2017

За 12 місяців 2016 року компанія Лемтранс перерахувала до
бюджетів усіх рівнів 541,7 млн грн. Тільки до державного бюджету було
перераховано понад 499 млн грн, зокрема ПДВ - 447,2 млн грн.
Місцеві бюджети було поповнено на суму 22,3 млн грн, єдиний соціальний внесок
сягнув 20 млн грн. Якщо порівняти з 2015 роком, компанія збільшила податкові
відрахування до державного та місцевого бюджетів на 66,8%. Генеральний директор
компанії «Лемтранс» Володимир Мезенцев: «Попри складну ситуацію на ринку залізничних
перевезень упродовж останніх років, нам вдається зберігати обсяг податкових відрахувань
до бюджетів усіх рівнів. Лемтранс завжди був і залишається соціально відповідальною
компанією та зразковим платником податків».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
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Генеральный директор ПАО "Киевметрострой" (Киев) 6 марта 2017 г.
подписал договор субподряда с турецкой компанией Limak Insaat Sanayi Ve
Ticaret A.S. на завершение строительства метрополитена в Днепре на 3,962
млрд грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, право на
подписание договора возникло в соответствии с решением общего собрания акционеров
ПАО от 27 апреля 2016 года, где предварительно были одобрены значительные сделки –
договоры подряда с предельной суммой таких сделок до 20 млрд грн в период до 27 апреля
2017 года. Тогда за это решение отдали свои голоса акционеры, в совокупности владеющие
99,99% акций "Киевметростроя". Ранее сообщалось, что строительство метрополитена в
Днепре началось еще в 1982 году. С 1995 года в подземке работают шесть станций вместо
девяти запланированных. Турецкая компания Limak 13 апреля 2016 года выиграла тендер
на продолжение строительства метрополитена. Прозрачность процедуры оценивали
финансовые доноры проекта - Европейский банк реконструкции и развития и Европейский
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инвестиционный банк. "Киевметрострой", выступает субподрядчиком Limak. В сентябре
2016 года сообщалось, что Limak должен был начать строительство трех станций подземки
в октябре того же года, а финансирование строительства метрополитена ведется за счет
кредитных средств ЕБРР (EUR152 млн) и Европейского инвестиционного банка (EUR152
млн). Проект завершения строительства метро предусматривает строительство участка с
тремя станциями в центральной части города общей протяженностью 4 км. Стоимость
контракта, заключенного с компанией Limak, составляет EUR224 млн. По данным Limak,
достраиваться метрополитен будет по новейшим австрийским технологиям, что позволит
ускорить выполнение работ с учетом особенностей почв города. Limak Insaat Sanayi Ve
Ticaret A.S. была основана в 1976 году и базируется в Анкаре, работает как дочерняя
компания одноименного холдинга. Компания оказывает инжиниринговые и строительные
услуги для государственных и частных организаций в Турции. Компания создает проекты,
в том числе автомагистралей, шоссе, мостов, трубопроводов, аэропортов, плотин и ГЭС,
питьевой воды и очистных сооружений, гаваней, морского строительства, промышленных
объектов и заводов, туристических объектов, жилых домов и сооружений, полива растений.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Ветку метро на Троещину может построить
китайская CRIG
21.04.2017

КГГА намерена договорится с китайской компанией China Railway
International Group (CRIG) о строительстве ветки Подольско-Выгуровской
линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.
Как говорится в письме компании на имя первого вице-премьер-министра, министра
экономического развития и торговли Степана Кубива, китайской стороной предложено
подписать меморандум о сотрудничестве в проекте. Проект меморандума находится на
рассмотрении в департаменте управления международных отношений Киевской городской
государственной администрации. Указано, что представители Киевгорадминистрации
провели ряд встреч с представителями компании и уверили их в заинтересованности
сотрудничества. По предложению китайской стороны Киев должен профинансировать 15%
от общей стоимости проекта, а китайский консорциум - 85%. Совокупные активы CRIG
составляют около 4,3 млрд юаней (171,22 млрд гривен) и чистые активы составляют около
1,5 млрд юаней. Ее крупные проекты включают Дунхай-мост, Ханчжоу Бэй Бридж,
Шанхайский мост реки Янцзы и Jintang-мост. Как сообщалось, метро на Виноградарь - две
станции линии протяжностью 3,7 км - примерно обойдется городу в 5 миллиардов гривен.
Строительство метро на Троещину оценили как годовой бюджет Киева. Также в Киеве
уточнили, когда может появиться электричка Троещина - Караваевы дачи.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

ПАО "Укрпочта" зарегистрировала в НКЦБФР выпуск
акций более чем на 6,5 млрд грн

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Сім компаній претендують на українські
ліцензії 4G
14.04.2017

Сім операторів заявили про зацікавленість в ліцензії 4G. Серед них
Київстар, Lifecell і МТС Україна. Про це повідомляє Національний
промисловий портал на своєму сайті uprom.info
«Сім операторів, в 2016 р. заявили про попередню зацікавленість в 4G. Крім великої
трійки, це Giraffe, Інтертелеком разом з ПІВ і Датагруп», – розповів Голова Нацкомісії
Животовський. Він також зазначив, що інтересу з боку великих європейських компаній
немає. Сукупна стартова ціна ліцензій на 4G на аукціоні становить майже 7 млрд грн. На
початку 2015 »Київстар”, “МТС Україна” і “Астеліт” – life (зараз lifecell) виклали 10 млрд
гривень за нові ліцензії 3G і радіочастотну конверсію. Нагадаємо, що влітку 2016
бездротової телеком-оператор “Інтелектуальні комунікації”, що належить Ігорю
Литовченко, протестував 4G в Києві. Раніше зазначалося, 4G ліцензії в Україні хочуть
продавати по 500 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. GSM & CDMA

Печерский суд наложил арест на акции
Укртелеком и ТриМоб
13.04.2017

Печерский районный суд Киева арестовал акции компаний
Укртелеком, входящей в СКМ Рината Ахметова, и ТриМоб. Об этом сообщил
генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и
возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции
Укртелекома и ТриМоб", - написал он. Генеральная прокуратура проводит расследование о
незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн
из государственного бюджета и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на
1,6 млрд грн цене. 11 апреля сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины
намерен подать в суд на Укртелеком из-за невыполнения инвестиционных обязательств.
Фонд госимущества с мая 2016 г. по февраль 2017 г. проводил проверку, в результате
которой в Фонде пришли к выводу о невыполнении собственником ряда обязательство по
договору о приватизации ПАО Укртелеком. В компании заявили, что не согласны с такими
выводами Фонда госимущества.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
PEOPLEnet продолжит работу только
в двух областях

13.04.2017

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР) приняла решение зарегистрировать уставной фонд публичного
акционерного общества "Укрпочта" в размере 6,519 млрд гривен в связи с
реорганизацией.
В связи с созданием акционерного общества путем преобразования Украинского
госпредприятия почтовой связи "Укрпочта" приняла решение зарегистрировать выпуск
акций ПАО "Укрпочта" и выдать временное свидетельство о регистрации выпуска акций в
размере 6 518 597 тыс. грн. Как сообщалось, компания «Укрпочта» провела ребрендинг обновила логотип и слоганы. Обновленный бренд «Укрпочты» представил генеральный
директор предприятия Игорь Смилянский в ходе презентации в Киеве. Разработчиком
нового бренда стала компания Saatchi&Saatchi со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Как
рассказал Смелянский, новый логотип должен отображать позитивные изменения в
компании. "Эти девять месяцев мы работали над содержанием. Чтобы посылки начали
доходить быстрее или вообще начали ходить. Сегодня мы начинаем менять не только
содержание, но и форму... Слоган - "Головна пошта країни!" и "Здатні дивувати!". Мы даем
себе год на то, чтобы вас удивлять. Потом, я надеюсь, что это станет нормой", - добавил топменеджер. Напомним, 1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи
«Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество
по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или
PostNL. «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и
является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет
более 50 видов услуг через более 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании
насчитывает около 76 тыс. сотрудников. «Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и
доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и
отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83
млн пенсий. Отметим, 2015 год "Укрпочта" закончила с прибылью 53 млн гривен. Общая
сумма доходов предприятия в 2015 году составила 4 380,2 млн гривен, что больше плана на
355 млн гривен и больше, чем в 2014 г., на 438 млн гривен. По справке УНИАН, «Укрпочта»
2016 г. закончила с чистой прибылью в 4,4 млрд грн. Как сообщалось ранее, Министерство
инфраструктуры согласовало финансовый план государственного предприятия почтовой
связи "Укрпочта" на 2017 г. с прибылью 300 тыс. грн. При этом утвержденный финплан
позволяет увеличить общие доходы компании на 20,2% по сравнению с прошлым годом,
профинансировать на 806 млн грн рост расходов на оплату труда в связи с повышением
минимальной заработной платы, а также профинансировать часть инвестиционных
потребностей компании, в том числе ремонты или материальное переоснащение
отделений. В целом рост доходов предусмотрен на 20,3% – до 5,54 млрд грн, расходов – на
20,9%, до 5,54 млрд грн. Согласно сообщению, в связи с повышением минимальной
зарплаты до 3200 грн, средний рост зарплаты по предприятию в следующем году составил
28,4%. Кроме того, финплан предусматривает рост капитальных инвестиций предприятия
в 2,4 раза – с 206 млн грн в 2016 году до 500 млн грн в 2017 году.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20.04.2017

ЧАО Телесистемы Украины (TM PEOPLEnet) сокращает покрытие до
двух областей. Об этом заявляет пресс-служба компании, передает служба
новостей портала ЛигаБизнесИнформ.
"В связи с оптимизацией сети мобильной связи PEOPLEnet, с 1 мая 2017г. произойдут
изменения территории покрытия в Киевской и Запорожской областях", - сказано в
сообщении. На сайте компании в разделе "Покрытие" уже указаны только населенные
пункты Днепропетровской и Харьковской обл. Напомним, в предыдущий раз PEOPLEnet
сокращала покрытие в октябре 2016 г. Тогда компания прекратила предоставлять услуги в
Полтавской, Херсонской, Донецкой областях и в Белой Церкви Киевской области.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ПРОГРАМУВАННЯ. DATA

Служба безопасности Украины подозревает руководство “Укрспецсистем”
в растрате и присвоении 112 млн грн госсредств
20.04.2017

СБУ подозревает руководство ГП “Украинские специальные системы”
в растрате и присвоении 112,7 млн грн госсредств. Об этом говорится в
решении Шевченковского районного суда Киева от 13 апреля.
Как сообщается, Главное следственное управление СБУ 29 марта начало
расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 328
(разглашение государственной тайны) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного
кодекса. Во время досудебного расследования установлено, что 9 октября 2015 года между
Государственной миграционной службой и “Укрспецсистемами” (ГП “УСС”) был заключен
договор №50, который имеет степень секретности “секретно”, о закупке оборудования для
оформления и выдачи ID-карточек. СБУ заявляет, что в период с 5 октября по 15 октября
2015 неустановленные должностные лица “Укрспецсистем” разгласили сотруднику
предприятия, который не имел допуска к государственной тайне, секретные сведения и
подделали подписи генерального директора на копии договора с Миграционной службой.
Также СБУ заявляет, что в период 2014-2015 годов гендиректором “Укрспецсистем”, его
заместителем и техническим директором, по предварительному сговору с
неустановленными должностными лицами Миграционной службы, был создан и внедрен
преступный механизм растраты и присвоения бюджетных денежных средств путем
проведения незаконных финансовых операций через подконтрольные коммерческие
структуры с последующим проведением бестоварных операций с фиктивными
предприятиями. Так, установлено, что большинство работ по настройке, монтажу и
наладке оборудования, в соответствии с заключенными договорами, должны были
выполнять подрядные и субподрядные организации, но фактически выполнялись
работниками “Укрспецсистем”, а денежные средства за указанные работы были присвоены
вышеуказанными лицами. “В частности, финансово-хозяйственные операции, проведенные
ГП “УСС” за период 2014-2015 годов, вероятно, привели к растрате или присвоению
государственных средств путем приобретения товара по значительно завышенным ценам,
ввезенного на территорию Украины без уплаты необходимых платежей и отсутствием
подтверждающих документов о его происхождении, что привело к безвозвратной потери
активов ГП “УСС” и нанесению ущерба государству на общую сумму 112 736 092 грн и
дальнейшей легализации средств, что подтверждается выводом исследования Главного
управления ГФС в Киеве от 27 октября 2016 года”, - сказано в судебном решении. 6 апреля
правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства, в том числе на фирме
ООО “Орион Сити”, и изъяли определенную сумм денежных средств и сервера. Суд наложил
арест на изъятое имущество и деньги.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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«Приватбанк» під час рефінансування НБУ роздав невигідні кредити
пов’язаним фірмам, що призвело до 370 млн боргу
14.04.2017

Фирташ, Бахматюк и Лагун должны НБУ
почти 30 млрд грн
10.04.2017

Суммарный долг отечественных банков по рефинансированию НБУ с
начала 2014 г. уменьшился со 117 млрд грн до 60,4 млрд грн, но некоторые
олигархи по-прежнему должны огромные суммы денег.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в ходе брифинга сообщила, что 15,2 млрд гривен
составляет долг перед НБУ действующих банковских учреждений, включая 14,4 млрд грн
долга ПриватБанка и 0,5 млрд грн Укргазбанка. В то же время неплатежеспособные банки,
которые были выведены с рынка, должны регулятору 45,2 млрд грн. По словам Гонтаревой,
главными должниками в банковской системе являются Дмитрий Фирташ и Олег Бахматюк,
которые на двоих задолжали около 20 млрд гривен. «Банк «Надра» Дмитрия Фирташа
должен Нацбанку 9,8 млрд гривен, Олег Бахматюк по кредитам двух банков «Финансовая
инициатива» и ВиЭйБи Банк - более 10 млрд гривен», - заявила Гонтарева. Кроме того,
миллиардными суммами исчисляются долги еще троих бизнесменов: Николая Лагуна,
Константина Жеваго и Леонида Климова. «Следующий «герой» — это Николай Лагун, он
должен по кредитам «Дельта Банка» 8 млрд гривен. Константин Жеваго и его банк
«Финансы и кредит» должны Нацбанку 6,3 млрд гривен. Леонид Климов, он до сих пор
является народным депутатом и даже входит в комитет банковского дела, — 3,4 млрд
гривен по кредитам Имэксбанка», - добавила Гонтарева.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Бывший банк Валерии Гонтаревой увеличил уставный
капитал на 28% за счет прибыли
11.04.2017

Акционеры ПАО “Банк “Авангард” приняли решение увеличить
уставный капитал на 28% - с 162,4 млн грн до 208,5 млн грн за счет
капитализации прибыли за 2016 г.
Как отметила глава правления банка Светлана Корчинская, начиная с 2013 г, банк
регулярно направляет полученную прибыль на увеличение капитала. “Прибыль банка за
2016 г. составила 48,5 млн грн, из них 2,4 млн направлено в резервный фонд, 46,1 млн грн на увеличение уставного капитала. Таким образом, уставный капитал банка приведен в
соответствие с требованиями НБУ относительно капитализации украинских банков”, сказала Корчинская. Глава правления банка также сообщила, что активы банка в 2016 году
возросли почти втрое - до 1,33 млрд грн с 456 млн грн, чему способствовало привлечение
новых клиентов. При этом 96% активов финучреждения являются высоколиквидными - со
сроком размещения до 30 дней. По словам Корчинской, вместе с ростом количества
клиентов банка увеличилось и количество операций: объем платежей в иностранной
валюте возрос в четыре раза, в гривне - на 60%, количество валютообменных операций с
клиентами - в 2,5 раза. “Чистый комиссионный доход банка возрос в 40 раз, что обеспечило
ему более 9% чистого операционного дохода. Доля валютных операций банка на рынке
является незначительной: в 2016 году на аукционах НБУ банк купил для клиентов $900
тыс. (в 2015 году - $1,2 млн) и продал $25,1 млн (в 2015 году - $7,2 млн)”, - сообщила глава
правления банка. Корчинская добавила, что банк активно развивает продукт - валютный
форвард. В прошлом году было заключено 98 таких сделок на общую сумму более $30 млн.
Кроме того, количество и объем операций с облигациями внутреннего государственного
займа (ОВГЗ) в 2016 году возросли на 87%, что обеспечило банку попадание в ТОП-5
крупнейших операторов рынка ОВГЗ. По итогам 2016 года банк начислил и уплатил в
госбюджет 17,6 млн грн налогов и сборов. Напомним, банк “Авангард” входит в
инвестиционную группу ICU, совладельцем и главой совета директоров которой до своего
назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева. После этого Гонтарева продала свою
долю в ICU, основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин
Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин,
возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым
принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%. Группа ICU создана в июне 2006 года,
предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а
также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
НБУ обратится в Верховный суд Украины для пересмотра дела
по банку "Финансовая инициатива"

14.04.2017

НБУ подаст заявление в Верховный суд о пересмотре дела в связи с
решением Высшего административного суда, который подтвердил
незаконность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка.
"Национальным банком после получения полного текста постановления Высшего
административного суда по данному по делу, будет подано заявление о пересмотре дела в
Верховный суд Украины", - сказал представитель пресс-службы. Как сообщалось со ссылкой
на экс-владельца банка Олега Бахматюка, Высший административный суд Украины 13
апреля подтвердил незаконность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка
"Финансовая инициатива" и введении в него временной администрации. По его словам, суд
признал незаконным введение временной администрации, подтвердил занижение со
стороны Нацбанка стоимости принадлежащих "Финансовой инициативе" государственных
ценных бумаг, что искусственно создало условий для банкротства финучреждения. Как
сообщалось, НБУ 20 марта 2015 г. решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать
ВиЭйБи Банк, владельцем которого также был О.Бахматюк, а в июне 2015 года признал
неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем НБУ подал на О.Бахматюка в
суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по
обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по
рефинансированию 10,9 млрд грн. В сентябре 2016 г. НБУ опубликовал инфографику с
портретом бизнесмена, в которой утверждал: "О.Бахматюк задолжал государству,
гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее
задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена
перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на
дату признания их неплатежеспособными. В свою очередь, О.Бахматюк возложил
ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В октябре 2016 г. он подтвердил
готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предложил мировое
соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед НБУ. По его
словам, все переговоры с НБУ по вопросу поручительств завершались безуспешно. Он также
заявлял, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними
кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что
PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы
"Укрлэндфарминга" и "Авангарда", дестабилизирует ситуацию в компаниях.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ГПУ підозрює, що екс-керівництво «Приватбанку» в період
рефінансування НБУ надавало кредити пов’язаним між собою
підприємствам на невигідних умовах для банку, що призвело до боргу
перед банком на суму понад 372,78 млн грн.
Про це свідчить ухвала Печерського районного суду м. Києва від 5 квітня. За даними
слідства, «Приватбанк» уклав договір з НВ ТОВ «Океанмаш», ТОВ «Тайлон»», ТОВ «ЕЛ ТІ
Груп», ТОВ «Агенція Новий світ», ТОВ «Фрілайн», ТОВ «Зернопоставка-м», ТОВ «Канделла»,
ТОВ «ОПФ», ТОВ «Елара», ТОВ «Комунальне обслуговування домів». Предметом угоди є
надання товариствами в заставу корпоративних прав. В забезпечення виконання
зобов’язань перед «Приватбанком» виступає ТОВ «Приватофис». За умовами договору,
якщо зобов’язання не будуть виконані, банк має одержати заставу. За всіма позиками в
якості застав були надані частки корпоративних прав на пов’язаних між собою компаній.
Доля жодної частки не перевищувала 25%. Більшість кредитів були надані на умовах
погашення тіла та відсотків наприкінці строку за відсотковою ставкою 9% річних при
середній вартості ресурсів 17%. При цьому у власності «Приватофис» перебувало 415
об’єктів нерухомості, жоден з яких не виступає заставним майно у кредитних договорах. На
думку слідства, колишні посадові особи КБ «Приватбанк» «Приватофис», знаючи про
заборони проведення активних операцій з пов’язаними з банком особами, в період надання
траншів рефінансування від НБУ надавали кредитні кошти на невигідних для банку
економічних умовах, без забезпечення кредитів заставним майном «Приватофису». І таким
чином розтратили кошти в особливо великих розмірах. Суд задовольнив клопотання
слідчих ГПУ, які розслідують кримінальне провадження № 42017000000000876 від
22.03.2017, і наклав арешт на усі 415 об’єктів нерухомості, серед яких земельні ділянки,
приміщення, адмінбудівлі, магазини тощо. Засновниками «Приватофис» є близькі до
бізнесмена Ігоря Коломойського фірми, з якими «Приватбанк» уклав угоду, бенефіціаром
вказано мешканця Дніпра Петра Клименка. До переведення у державну власність
власниками «Приватбанку» були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Вартість активів банку «Київська Русь» виявилась
завищеною майже в 4 рази
14.04.2017

Вартість активів банку «Київська Русь» «на папері» складала 5,63
млрд грн, однак незалежні оцінювачі оцінили їх у 1,34 млрд грн. Про це
повідомляє прес-служба ФГВФО.
«Вартість активів банку «Київська Русь» «на папері» склала 5,63 млрд грн. Натомість,
за даними незалежних ліцензованих оцінювачів, їхня ринкова вартість становить 1,34 млрд
грн. При цьому сума затверджених акцептованих вимог кредиторів є однією із найбільших
серед банків, у яких розпочато процедуру ліквідації, та дорівнює 5,38 млрд грн. Вкладники
«Київської Русі» отримали 2,13 млрд грн гарантованого відшкодування», - йдеться в
повідомленні. У Фонді гарантування зазначають, що на кореспондентському рахунку Банку
«Київська Русь» в Meinl Bank на день введення тимчасової адміністрації було $44,0 млн. Ці
кошти в липні 2015 р. були списані австрійським банком в рахунок виконання зобов'язань
та погашення боргу нерезидента. Її кінцевим бенефіціаром і фактичним власником був
засновник банку «Київська Русь». Сьогодні, за фактом протиправного заволодіння коштами
банку колишнім його акціонером, за заявою уповноваженої особи Фонду прокуратура
розпочали кримінальне провадження. Банк «Київська Русь» у вказаному кримінальному
провадженні виступає потерпілою стороною. У структурі активів банку «Київської Русі»
80,7% - це кредити балансовою вартістю («на папері») 4,54 млрд грн. За результатами
незалежної оцінки ринкова вартість кредитного портфелю майже уп'ятеро менша і
становить 0,93 млрд грн. Серед причин такого стану речей - низький рівень обслуговування
та малоліквідне забезпечення. 31,1% кредитного портфелю юридичних осіб (на суму 1,28
млрд грн) - кредити, видані фіктивним чи «підставним» суб'єктам господарювання. З
моменту визнання банку неплатоспроможним позичальники не обслуговують свої
договори та в переважній більшості розпочали процедуру ліквідації підприємств. Будьякого майна, на яке банку можливо було б звернути стягнення та погасити кредитну
заборгованість, у таких підприємств немає, а в заставі знаходяться «сміттєві» цінні папери.
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" 17 липня 2015 року. Банк було віднесено
до категорії проблемних у зв'язку з невиконанням без обгрунтованих причин рішення
Правління Національного банку України щодо збільшення статутного капіталу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Минфин хочет создать компанию для управления
проблемными активами банков
18.04.2017

Министерство финансов разрабатывает концепцию создания
компании по управлению проблемными активами банков. Об этом сообщила
пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
"На начало года доля NPL (неработающих кредитов) в банковской системе Украины
составляла 44,6%. Обновленные данные свидетельствуют, что этот показатель продолжает
расти, и на сегодня уже является самым высоким среди стран Европы", - сообщил
начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк. По
его словам, это системная проблема, которая требует комплексного решения.
Рассматриваются несколько вариантов освобождения балансов банков от некачественных
активов или привлечения к управлению ими профессионального менеджмента, в том числе
путем создания специальной компании по управлению проблемными активами.
"Международный опыт свидетельствует, что работа такой компании может быть успешной
при условии внедрения эффективной судебной и исполнительной практики. Для
Национального банка решение вопроса проблемных активов является одним из наиболее
приоритетных. Это ключевой элемент не только возобновления кредитования, но и
обеспечения финансовой стабильности", - добавил Степанюк. На сегодня в Министерстве
финансов создана рабочая группа для разработки концепции создания компании по
управлению проблемными активами. Параллельно рассматриваются и изучаются другие
варианты урегулирования проблемной задолженности. Напомним, совет Национального
банка рекомендует правлению Нацбанка рассмотреть создание финансовой компании для
управления проблемными активами банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Екс-голова банку "Михайлівський"
не вноситиме заставу
19.04.2017

Колишній голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко не
буде вносити заставу 10 млн гривень. Про це "Українським новинам"
повідомило джерело з оточення Дорошенка.
"Він не буде вносити 10 млн гривень", - сказало джерело. За його словами, 24 квітня
Апеляційний суд Києва повинен розглянути його скаргу на продовження арешту. Як
повідомлялося, раніше Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт Дорошенка до
30 квітня й знизив заставу з 160 млн до 10 млн гривень. Згідно з оприлюдненою раніше
інформацією, фізичні особи у відділеннях банку "Михайлівський" у період з листопада 2014
року по 18 травня 2016 року вносили кошти на користь ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий
центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ) за договорами фінансової позики.
За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень. 19 травня банк "Михайлівський"
купив за 741,6 млн гривень в ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на кошти за договорами
продажу "сміттєвих" цінних паперів. У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку
сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ виросла до 1,612 млрд гривень. 23 травня 2016 року
правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк
Михайлівський" до категорії неплатоспроможних. Нагадаємо, станом на 23 травня 2016
року 100% акцій банку належить ТОВ "Екосіпан", 92,5% якого належить Віктору Поліщуку,
3,9% - Ігорю Дорошенку та 3% - Віктору Єрасову.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

уверяя, что “банк не является проблемным”. Но он не опровергал (хотя и не подтвердил)
неофициальные данные, что по результатам стресс-теста банку нужна докапитализация (с
учетом довнесения обеспечения под кредиты) на 2,5 млрд грн. Банкир уверял, что в банке
“нет и не будет негативного капитала”. “Диамантбанк” входит во вторую двадцатку банков
по объему активов. В феврале НБУ сообщал, что банки из этой группы должны выйти на
показатель адекватности капитала 5% до конца марта. Однако позже этот срок был
продлен до конца апреля. По данным АУБ, регулятивный капитал “Диамантбанка” на 1
марта составил 77,1 млн грн (на 1 января было 225,3 млн грн). Глава правления банка,
комментируя решение собрания акционеров от 24 февраля об увеличении уставного
капитала банка на 750 млн грн (в которой должен был принять участие и Мартыненко),
констатировал, что “деньги уже поступают на счета акционеров”. “В соответствии с
графиком эмиссии, они должны быть зачислены на выкуп акций с 24 апреля”, - уточнил
банкир. По данным НБУ, на 1 января 2017 Николай Мартыненко официально появился
среди бенефициаров “Диамантбанка” с долей 2,48% (тогда как Жвания и ранее
фигурировал в перечне акционеров банка). До этого Мартыненко считался одним из
“неофициальных” владельцев банка.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
 РИНОК

Перед банкротством из банка-банкрота Анатолия Юркевича
вывезли даже мебель, компьютеры и сейфы
20.04.2017

За день до введения временной администрации в “Украинский
профессиональный банк” руководством финучреждения были проданы
все необоротные и нематериальные активы банка.
При этом договоры продажи были заключены по ценам, отличающимся от
рыночных на несколько десятков и более процентов, а на компьютерную технику,
банкоматы, дизель-генераторы и мебель - в сотни раз, передает БизнесЦензор со ссылкой
на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физлиц. По оценке фонда балансовый
убыток только от этих операций составил 116,73 млн грн. Кроме того, с корсчета ПАО
“Украинский профессиональный банк” в лихтенштейнском банке Frick&Co в 3 июля 2015
года были списаны средства в сумме более $10 млн в пользу компании-нерезидента по
обязательствам связанного с владельцем украинского банка юридического лица. При этом,
списание произошло несмотря на обращения уполномоченного лица фонда о запрете на
проведения операции. Кроме того, по информации Фонда гарантирования, накануне
введения временной администрации был отчужден обеспеченный высоколиквидным
имуществом кредитный портфель банка общей номинальной стоимостью 2,42 млрд грн.
“Таким образом, заключая договоры залога, уступки прав требования, осуществляя
зачисления средств со счетов отдельных клиентов банка на счета заемщиков для
досрочного погашения кредитной задолженности, УПБ безвозмездно осуществил
отчуждение имущественных прав кредитора и отказался от собственных имущественных
требований и принял на себя обязательства по обеспечению выполнения денежных
требований отдельных кредиторов”, - отмечается в сообщении. Средства из банка также
выводились путем приобретения ценных бумаг, эмитированных связанными лицами.
Портфель ценных бумаг “на бумаге” составил 300 млн грн, тогда как их рыночная
стоимость, определенная независимым субъектом оценочной деятельности, — лишь около
300 тыс. грн. По данным Фонда, 99,5% активов УПБ - негативно классифицированные:
портфель ценных бумаг и кредитный портфель имеют неудовлетворительный уровень
обслуживания, низколиквидное обеспечения или совсем не обеспечены. Кроме того,
недвижимое имущество и другие основные средства банка балансовой стоимостью 300 млн
грн были отчуждены, в основном, путем списания средств со счетов юридических лиц,
связанных с контроллером банка. Для этого были заключены договоры купли-продажи
объектов недвижимости, автомобилей и движимого имущества со значительным
дисконтом. Как подчеркивается в сообщении, операции по отчуждению кредитного
портфеля и продаже необоротных активов осуществлены без фактического поступления
средств на корреспондентский счет или наличных в кассу банка. Согласно сообщению, суды
сегодня рассматривают 41 спор по иску Фонда гарантирования о применении последствий
недействительности ничтожной сделки по отчуждению имущества и имущественных прав,
ориентировочной стоимостью 413 млн грн. В рамках уголовных производств наложены
аресты на имущество (в том числе недвижимость, земельные участки, транспортные
средства), которое вероятно было предметом совершения преступлений на сумму около
300 млн грн. Напомним, Нацбанк 28 мая 2015 года признал банк неплатежеспособным, а 28
августа 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации УПБ. По
данным НБУ, на 17 марта 2015 года основным контроллером УПБ через ООО “Украинский
финансово-инвестиционный альянс” был бизнесмен Евгений Балушка. По неофициальным
данным, влияние на этот банк имел в совладелец группы “Милкиленд” Анатолий Юркевич.
В частности, ДП “Милкиленд Украина” выступала поручителем по выданному банку НБУ в
марте 2015 года стабилизационному кредиту.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Украинский дочерний банк американской Citigroup
выплатит 1,3 млрд дивидендов

В 2016 страховщики увеличили сбор чистых страховых
премий на 18% до 26,5 млрд грн
13.04.2017

В 2016 году страховщики увеличили сбор чистых страховых премий
на 18,4% до 26,464 млрд гривен по сравнению с 2015 годом. Об этом
говорится в отчетных данных НКЦБФР
Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками в 2016 г., составил
35,2 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015. Основную часть страховых премий - 99,9% аккумулируют 200 рисковых компаний и 99,5% - 20 лайфовых компаний. В структуре
чистых страховых премий наибольший удельный вес принадлежит таким видам
страхования, как автострахование - 8,65 млрд гривен (32,7%), страхование жизни - 2,75
млрд гривен (10,4%), страхование имущества - 2,63 млрд гривен (10%), медстрахование 2,28 млрд гривен (8,6%), страхование финансовых рисков - 1,98 млрд гривен (7,5%). В 2016
году объем страховых выплат увеличился на 9,1% до 8,839 млрд гривен по сравнению с
2015 годом. В структуре чистых страховых выплат наибольший удельный вес занимает
автострахование - 43,3% (3,7 млрд гривен), медицинское страхование - 15,7% (1,34 млрд
гривен), страхование кредитов - 12,9% (1,1 млрд гривен). По договорам перестрахования
рисков в 2016 году украинские страховщики уплатили 12,7 млрд гривен, из которых 3,96
млрд гривен - перестраховщикам-нерезидентам и 8,7 млрд гривен - перестраховщикамрезидентам. По состоянию на 31 декабря 2016 года общие активы страховщиков
уменьшились на 7,7% до 56,1 млрд гривен по сравнению с 2015 годом. В 2016 году объем
сформированных страховых резервов увеличился с 18,4 млрд гривен до 20,9 млрд гривен.
По данным регулятора, на конец 2016 года в Украине была зарегистрировано 310
страховых компаний, в том числе 39 СК life и 271 СК non-life (в 2015 году - 361 компания, в
том числе 49 СК life и 312 СК non-life). Как сообщали Українські Новини, в 2015 году
страховщики увеличили сбор чистых страховых премий на 20,2% до 22,354 млрд гривен по
сравнению с 2014 годом (18,592 млрд гривен).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОМПАНІЇ

11.04.2017

ООО "Страховое общество Ильичевское", некогда бывшее крупным
украинским страховщиком, во вторник объявило о намерении акционеров
ликвидировать компанию.
В сообщении страховщика говорится, что сентябрьская проверка НКЦБФР показала
нехватку 81 млн грн для покрытия резервов (75% от их общего объема). Задолженность СО
"Ильичевское" перед медицинскими учреждениями и фармацевтическими компаниями
будет реструктуризирована в индивидуальном порядке путем расширения сотрудничества
медицинских учреждений и организаций с СК "ДИМ страхование". Туда же предлагают
перейти и другим клиентам. "С момента покупки страховщика мы выплатили клиентам
более 26 млн гривен. И предложили им перейти на обслуживание в СК "ДИМ Страхование"
на льготных условиях. Относительно обязательств СО "Ильичевское" по ОСАГО, мы
обратимся в МТСБУ с заявлением об осуществлении выплат по страховым случаям за счет
доли СО "Ильичевское" в фондах Моторного Бюро", - заявил председатель
наблюдательного совета СО "Ильичевское" Юрий Явтушенко. Напомним, что в ноябре 2016
компания "Ильич-Сталь" продала 99,46% акций СО "Ильичевское". После этого СО
"Ильичевское" решило выйти из состава МТСБУ, а партнерам и клиентам по договорам
ОСАГО было предложено перейти на обслуживание в СК "ДИМ Страхование".
Читать полностью >>>

20.04.2017

ПАО "Ситибанк" выплатит 1,27 млрд грн дивидендов за 2016 г. Об этом
сказано в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку .
В среду, 19 апреля общим собранием акционеров Ситибанка принято решение о
выплате дивидендов непосредственно акционерам на сумму 1,27 млрд грн. Дивиденды
будут выплачены не позднее, чем через 6 месяцев после принятия решения акционерами. В
2016 г. прибыль ПАО "Ситибанк" составила 1,44 млрд грн. Банк контролируется
американской Citigroup Inc. По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал
16 место (19,5 млрд грн) среди 93 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Банк Николая Мартыненко и Давида Жвании
признали проблемным
22.04.2017

НБУ присвоил статус проблемного для ПАО “Диамантбанк” из-за
недостаточности капитала. Об этом пишет Новое время со ссылкой на
источник. При этом собеседник не уточнил, когда именно это произошло.
Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали и объявили подозрение
акционеру банка, экс-нардепу Николаю Мартыненко (САП предлагает суду установить
альтернативу содержанию под стражей внесения залога в сумме 300 млн грн). В феврале
агентство Українські новини со ссылкой на собственные источники сообщало, что НБУ
отнес к проблемным 5 банков, среди которых и “Диамантбанк”. Тогда глава правления
“Диамантбанка” Олег Ходачук в комментарии Finbalance эту информацию опровергал,
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Страховое общество "Ильичевское" об’явило
о ликвидации

Читайте также: О банкротствах лайфовых
страховых компаний >>>

По материалам lb.ua
Інтерпол оголосив у розшук екс-керівників
СК "Оранта"
20.04.2017

Колишні голова наглядової ради НАСК "Оранта" Олег Спілка і член
наглядової ради Олександр Тимінський оголошені Інтерполом в
міжнародний розшук. Про це повідомили в юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери".
Як зазначається, Спілка і Тимінський звинувачуються в розкраданні майна НАСК
"Оранта" на суму понад 10 млн доларів. Згідно з матеріалами кримінального провадження,
в 2008 році за організованою підозрюваними схемою відбулася передача підконтрольній їм
фірмі прав на товарні знаки НАСК "Оранта". "Ціна угоди становила 6 млн гривень. Два
місяці по тому ті ж знаки були передані назад "Оранті" в оренду строком на п'ять років, за
що страхова компанія заплатила понад 65 млн гривень", - йдеться в прес-релізі. "У 2009
році за аналогічною схемою було проведено виведення коштів під час продажу і зворотної
покупки НАСК "Оранта" частки в статутному капіталі ТОВ "Гарант-Асістанс", в результаті
яких компанії було завдано збитків у розмірі 16 млн гривень", - повідомили в юридичній
фірмі. Правоохоронці висунули підозру зазначеним особам за ч. 5 ст. 191 Кримінального
кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) з
санкцією до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

RETAIL
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

Бренд Lee Cooper возвращается в
Украину

Доклад Colliers: кто из международных брендов
активно развивается в Украине
20.04.2017

В случае стабилизации ситуации в ближайшие годы интерес
зарубежных ритейлеров к нашему рынку будет расти, сообщила директор
департамента торговой недвижимости Colliers International (Украина)
Наталья Кравец.
По ее словам Украина - одна из самых урбанизированных стран в Европе с большим
населением, а учитывая открытие нескольких ТРЦ нового поколения в последние три года
и активное развитие еще ряда проектов, можно говорить о потенциальном увеличении
интереса представителей международных компаний к рынку торговой недвижимости
Украины. При этом к факторам, которые снижают интерес международных ритейлеров к
Украине, все еще относятся: низкий уровень доходов населения; экономическая
нестабильность (высокий уровень инфляции, слабая валюта, значительное повышение
тарифов ЖКХ и т.д.); военные действия в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей; высокий уровень коррупции и «непрозрачный» рынок; сложные таможенные
процедуры и сертификация товаров. сейчас, по информации Colliers International, около
90% брендов на рынке работают по франшизе и/или являются украинскими, и только
около 10% — это интернациональные бренды, работающие через материнскую компанию.
международные бренды в Украине. По словам Натальи Кравец, активно развиваются такие
международные сети как: Ашан (количество существующих магазинов – 12, количество
запланированных к открытию (2017-2018) – 5-6). международные бренды в Украине; Billa
(количество существующих магазинов – более 20, количество запланированных к
открытию (2017-2018) – 8-10); JYSK (количество существующих магазинов – более 30,
запланированных к открытию (2017-2018) – 5; Leroy Merlin (количество существующих
магазинов – 3, количество запланированных к открытию (2017-2018) – 5); Inditex: Zara,
Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Lefties, Uterque, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho (количество
существующих магазинов – 59, количество запланированных к открытию (2017-2018) – 1520). международные бренды в Украине; LPP: Cropp, Reserved, Reserved kids, Sinsay, Mohito,
Mhouse, Promostars (количество существующих магазинов – 68, количество
запланированных к открытию (2017-2018) – 12-16); New Yorker (количество существующих
магазинов – 5, количество запланированных к открытию (2017-2018) – 3-5); LC Waikiki
(количество существующих магазинов – 15, количество запланированных к открытию
(2017-2018) – 6-8); ССС (количество существующих магазинов – 5, количество
запланированных к открытию (2017-2018) – 10). международные бренды в Украине. При
этом, в ближайшей перспективе возможен выход на рынок собственных магазинов таких
турецких брендов, как Collezione, Koton, Flo и DeFacto. Также, еще несколько долгожданных
международных брендов предметно рассматривают выход на рынок Украины в
перспективе 2018-2019 годов. ...
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

Ашан хочет открыть в Украине сеть
"магазинов у дома"
14.04.2017

Сеть собирается открыть первый "магазин у дома" до конца этого
года, рассказали LIGA.net три источника: руководитель продовольственной
сети, компании-поставщика и специалист по недвижимости.
"Ашан заинтересован развивать сеть только в Киеве, новые торговые точки
появятся в каждом районе города. Всего около 10 объектов на первом этапе", - сообщил
LIGA.net руководитель столичной продовольственной сети. По его информации, торговые
точки откроются под брендом Ашан. Директор по развитию Ашан Украина Владимир
Строкань от комментариев отказался. Развитие новой сети позволит ритейлеру ускорить
темпы развития. Чтобы реализовать задуманное, французскому ритейлеру потребуется
согласие своего украинского партнера - Игоря Баленко. Ашан готовится к развитию
собственной сети "магазинов у дома" около двух лет, сообщают собеседники LIGA.net. "Это
нормальный путь для развития каждого ритейлера в Украине. Удивительно, что они так
долго думали", - говорит директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь
Гугля. Auchan Group - один из крупнейших ритейлеров в мире. На начало 2016 года в
управлении французской компании находились 962 гипермаркета, 379 торговых центров,
около 2900 "магазинов у дома". Ритейлер работает в 16 странах мира, а его выручка в 2015
году составила 54,2 млрд евро. Сейчас в Украине работают 11 гипермаркетов Ашан,
последний из которых открыт осенью 2015 года. Кроме того, Ашану принадлежит 10% в
сети супермаркетов Фуршет. Почему компания решила усиливать присутствие в Украине
именно сейчас? В прошлом году продажи многих продовольственных ритейлеров в
денежном выражении выросли всего на 5-7%. В этом году ситуация существенно не
изменится. Сеть "магазинов у дома" позволит Ашану решить проблему нехватки в Украине
крупных площадок для открытия гипермаркетов, рассказывает партнер компании Atlas
Advisors Алексей Ращупкин. Помещений и земельных участков в Киеве и городахмиллионниках немного, что может быть одной из причин медленного развития сети в
Украине. Низкие темпы развития не позволяют компании нарастить свою долю на рынке. В
2015 году Ашан занимал 1,8% украинского рынка ритейла, свидетельствуют данные GT
Partners Ukraine. Для сравнения: в этот же период Metro Cash & Carry контролировал 2,2%,
Fozzy Group (сеть Фора, Сільпо, Fozzy C&C) - 9,7%, а АТБ - 9,8% рынка. Догнать конкурентов
можно за счет развития нового формата, где стоимость открытия магазина ниже. В
открытие одного "магазина у дома" в среднем нужно вложить около 1 млн грн, а в
супермаркет - не менее 8 млн грн, рассказывал LIGA.net управляющий партнер
консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий. Определенная категория
потребителей предпочитает делать покупки в "магазинах у дома", а не ездить в
гипермаркет, отмечает Ращупкин. Даже немецкий ритейлер Rewe Group (сеть Billa)
открывает торговые точки меньшей площади, чем обычно. "Эта практика применяется
только в Украине", - уточняет Ращупкин. Реализовать свои планы Ашану может помешать
давняя договоренность со своим украинским партнером Игорем Баленко, с которым они
вместе владеют сетью Фуршет. Как стало известно LIGA.net, в соглашении между ними
прописаны строгие ограничения. Без согласия французов Баленко не может развивать на
территории Украины сеть гипермаркетов, а Ашан - супермаркетов и магазинов у дома.
"Ведем переговоры", - сообщил LIGA.net Игорь Баленко. Даже если партнерам удастся
договориться, Ашан столкнется с жестким конкурентным полем. "Не секрет, что многие
украинские ритейлеры готовы платить за аренду больше, но не дать Ашану возможности
открыть новый магазин", - рассказал LIGA.net специалист по коммерческой недвижимости
на правах анонимности. Сети опасаются тактики французского ритейлера, который первое
время может продавать товары по цене ниже закупочной. Таким образом он активно
привлекает клиентов в свой новый магазин и вытесняет конкурентов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Компания Argo возвращает бренд джинсовой одежды Lee Cooper в
Украину. Первые два магазина британского джинсового бренда Lee Cooper
начнут работу в ТРЦ Dream Town и Lavina Mall.
Первый магазин торговой марки начнет работу 14 апреля в ТРЦ Dream Town.
Площадь объекта составит 140 кв. м. В день открытия в магазине будут предоставляться
скидки до 20% на весь ассортимент товара. Второй магазин бренда откроется в мае в
крупнейшем ТРЦ Украины Lavina Mall. Его площадь - 160 кв. м. Отметим, что сеть магазинов
джинсовой одежды Lee Cooper ушла из Украины в октябре 2014 года. Сеть объединяла с
десяток украинских магазинов, из которых три находились в Киеве. Джинсовый бренд Lee
Cooper представлен более чем в 200 странах мира. Компания была создана в 1908 году
предпринимателем Моррисом Купером, который открыл свою первую фабрику по
производству повседневной и рабочей одежды в Лондоне. Компания Argo создана в 1991
году. Общее количество магазинов - 46. До конца апреля их количество достигнет 52. Сеть
представляет бренды Benetton, Parfois, Promod, Orsay, PiazzaItalia, Desigual, OVS kids, Sisley,
Penti, Mango, Time Out, Kenvelo, Jack&Jones, Vero Moda, Only, Lee Cooper, VILA.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Nokia здивована відмовою українського
рітейлера у співпраці
12.04.2017

Новий власник бренду Nokia компанія HMD Global здивована
заявою української мережі магазинів "Алло" про те, що вона не буде
продавати смартфони Nokia. Про це сказано в прес-релізі HMD Global.
"Ми здивовані реакції одного з українських рітейлерів на результати ділових
переговорів", - заявили у компанії. "Роздрібні мережі і оператори в Україні і по всьому світу
взяли нас з натхненням, підтримкою і ентузіазмом. Зараз ми разом з сотнями партнерів
готуємося до глобального старту продажів. Ми впевнені у високій якості смартфонів Nokia
", - йдеться в коментарі. Власник повідомив, що в Україні нові пристрої під брендом Nokia
надійдуть в продаж у другому кварталі цього року. Нагадаємо, напередодні в Алло заявили,
що не будуть продавати пристрої Nokia, випущені новим власником бренду HMD Global
через високі ціни та сумнівну функціональність. "Алло" не пропонуватиме клієнтам
продукти, потенціал яких викликає у нас великі сумніви ", - заявив генеральний директор
групи компаній "Алло" Максим Раскін. "Ми піклуємося про репутацію нашої компанії, тому
не рекомендуємо клієнтам купувати телефони випущені HMD Global під брендом Nokia", додав він. Також "Алло" оголосило про повний розпродаж всіх продуктів Nokia, які були
зроблені під керівництвом Microsoft. "Мета цієї акції - максимально швидко вивести Nokia з
асортименту "Алло", щоб не вводити в оману клієнтів, яким складно відрізнити товар
Microsoft від товару HMD Global", - зазначає керівництво компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Praktiker закрыл свой последний
магазин в Украине
20.04.2017

Немецкая сеть по продаже строительных материалов и
садового инвентаря Praktiker не смогла закрепиться на украинском
рынке. Последний магазин немецкой сети в Киеве на Окружной закрут.
«На его месте появится супермаркет Leroy Merlin, который входит в Auchan Group», сообщил директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным. Вероятная причина
закрытия - жесткая конкуренция со стороны Эпицентра Александра и Галины Герега.
Крупный немецкий ритейлер Praktiker отрыл свой первый магазин в Украине в 2007 году и
планировал стать одним из крупнейших игроков по продаже строительных материалов.
Только на первом этапе компания намеревалась открыть семь магазинов. Спустя несколько
лет Praktiker удалось открыть только четыре торговые точки: в Макеевке, Николаеве,
Львове и Киеве. Возможно, именно слабые темпы развития заставили руководство
немецкого офиса выставить на продажу украинский бизнес. В начале 2014 года торговые
точки были проданы украинской аудиторской компании Kreston Guarantee Group
бизнесмена Алексея Мечинского, сумму сделки эксперты оценили в $5 млн. Тогда
участники рынка подозревали, что сделка была проведена в интересах третьих лиц, сам
Мечинский эту информацию опровергал. Бурного роста вновь не вышло. Новый
собственник сумел открыть лишь один супермаркет в Днепре. Торговую точку в Макеевке
закрыли после начала боевых действий на востоке страны, а супермаркет во львовском ТРЦ
Кинг Кросс Леополис - из-за конфликта с его управляющей компанией. В августе 2015 года
Алексей Мечинский заявил, что подозревает двоих топ-менеджеров в попытке рейдерского
захвата сети. Такой вывод он сделал после вызова в СБУ для дачи показаний о
финансировании терроризма. К сети Praktiker подано около трех десятков исков от
поставщиков, средняя сумма иска невелика - около 25 000 грн. В решениях Хозяйственного
суда Киева, который рассматривает большую часть дел, говорится, что в 2015 году
поставщики заключали договоры на поставку товаров не с Практикер Украина, а с
Торговым домом Укрспецторг (Краматорск Донецкой области) и Схід Відбудова
(Мариуполь Донецкой области). По данным Единого реестра юридических лиц
Министерства юстиции, Укрспецторг принадлежит гражданину Конго Жаку Калонджи
Калонджи, а Схід Відбудова - компании Крестон Эссошиэйтс Лтд с Британских Виргинских
островов. "Мы не можем связаться с представителями компании и вернуть деньги за
поставленную продукцию. Ее попросту списали", - жалуется директор компании по
продаже строительных материалов, пожелавший остаться неназванным. Что помешало
Praktiker закрепиться на украинском рынке? Управляющий партнер консалтинговой
компании Retainet Александр Ланецкий предполагает, что на финансовом положении
компании сказался кризис в Украине. Рост цен на строительные материалы практически
вдвое за последний год привел к сокращению продаж на 30-40%. «У ритейлера было
относительно небольшое количество магазинов, а конкурировать с лидером - сетью
Эпицентр - очень сложно», - говорит партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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Самые посещаемые интернетмагазины марта
07.04.2017

В тройке крупнейших интернет-магазинов в марте произошли
изменения. Как и прежде несомненным лидером остается Rozetka. За ним
со значительным отставанием идет Citrus.
А одежный ритейлер - ModnaKasta - улучшил свои позиции и вернулся на 3-е место,
потеснив Allo. Лидер рейтинга увеличил количество посещений. Так, у Rozetka.ua
количество посещений в марте увеличилось на 3,47% и составило 36,10 млн. Сitrus.uа
сократил количество просмотров на 0,78%, - до 4,9 млн, «Алло» - на 3,7%, до 4,7 млн и
покинул тройку лидеров. В тоже время, в марте МodnaKasta после февральского роста
22,91% трафика, выросла еще на 16,78% и вышла на 3-е место. LeВoutique подрос на 16%,
Lamoda увеличила количество посещений на 5,06%. Bonprix.ua занимает 1-е место по
времени, проводимому пользователями на сайте (в среднем 10 мин). МodnaKasta заняла
лидерство по количеству просматриваемых за одно посещение страниц - 15.
Инфографика >>>
По материалам retailers.ua
Аналитика Price.ua: что покупали украинцы в интернетмагазинах в I квартале 2017 г.
12.04.2017

Самыми популярными категориями в первом квартале стали
мобильные телефоны и смартфоны, автомобильные шины, телевизоры, а
также планшеты и ноутбуки. Об этом пишет rau.ua
По данным исследования платформы Price.ua, список покупок украинских
пользователей через Всемирную Паутину с большим отрывом возглавили смартфоны и
мобильные телефоны. Эту категорию товара в интернет-магазинах покупали более 27%
пользователей UAnet. На втором месте, уступив по количеству запросов в пять с лишним
раз — автомобильные шины (5,2% покупок). Далее по уровню интереса украинских
потребителей — телевизоры (почти 4%), планшеты и ноутбуки (по 2%). Аналитики Price.ua
отмечают, что интересным трендом этого года стал рост покупок автомобильных
запчастей и шин через интернет. Так, по сравнению с IV кварталом 2016 года, спрос на
товары в этой категории вырос на 25%. Эксперты связывают подобную тенденцию с тем,
что онлайн-ритейлеры стали предлагать автотовары по индексу деталей или
непосредственно модели авто. Такое новшество заметно упростило выбор и совершение
покупки водителям и избавило от необходимости предварительно ездить в магазин или
сервис. В сегменте смартфонов и ноутбуков, традиционно, наибольший интерес у
покупателей вызывает техника Apple. В пятерке популярных устройств оказались Apple
iPhone 5S и iPhone 6 на 16 ГБ, а также iPhone 7 с 32 ГБ памяти. Самые популярные ноутбуки
— Apple MacBook Pro из последней линейки. А вот в категории планшетов лидерство
перехватывают корейцы — «таблетки» Samsung Galaxy Tab с диагональю экрана 10
дюймов. Так, по сравнению с IV кварталом 2016 года, спрос на товары в этой категории
вырос на 25%. Эксперты связывают подобную тенденцию с тем, что онлайн-ритейлеры
стали предлагать автотовары по индексу деталей или непосредственно модели авто. Такое
новшество заметно упростило выбор и совершение покупки водителям и избавило от
необходимости предварительно ездить в магазин или сервис. В сегменте смартфонов и
ноутбуков, традиционно, наибольший интерес у покупателей вызывает техника Apple. В
пятерке популярных устройств оказались Apple iPhone 5S и iPhone 6 на 16 ГБ, а также
iPhone 7 с 32 ГБ памяти. Самые популярные ноутбуки — Apple MacBook Pro из последней
линейки. А вот в категории планшетов лидерство перехватывают корейцы — «таблетки»
Samsung Galaxy Tab с диагональю экрана 10 дюймов.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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качественные китайские брендовые продукты. Такой подход оказался выигрышным", делится Ковпенко. С товаром нужно экспериментировать. Александр Авраменко советует
предпринимателям на старте бизнеса создавать ассортимент путем проб и ошибок: "Если
думаете запустить продажи в онлайне, начинайте с нескольких направлений и небольших
объемов товара. Посмотрите, какие из них начинают взлетать, и беритесь за них
основательно. Так вы сможете найти перспективную нишу без больших финансовых
потерь". Евгений Кузьмин добавляет, что выделиться на рынке также можно за счет
грамотной концепции. "Мы не просто изготавливаем браслеты, а делаем их
персонализированными. На них с помощью азбуки Морзе покупатель может закодировать
любое слово или фразу, которая содержит его мечту, цель или призыв к действию. Этим мы
идентифицируем свой бренд для покупателей", - рассказал Кузьмин. Предприниматели
подчеркивают, что грамотная работа с клиентом - это еще одно мощное оружие, которое
помогает выиграть в битве за покупателя. "У нас изначально было огромное преимущество
над конкурентами, которые никогда не занимались офлайновым бизнесом, - это огромный
опыт продаж товара напрямую покупателю. Мы уже на старте знали, что делать с
претензиями и недовольством клиентов, ставили интересы клиента выше собственной
выгоды. И сейчас в любой спорной ситуации готовы пойти себе в ущерб, но сохранить лицо
и оправдать, а то и превзойти ожидания покупателя. Репутация для интернет-магазина
важнее всего", - подчеркнул Евгений Ковпенко. В руках интернет-предпринимателей есть
весомый и действенный инструмент для привлечения покупателей, которого нет у
офлайнового бизнеса, - отзывы. Согласно исследованиям компании Нильсен, отзывы
входят в ТОП-5 причин для покупки онлайн. Пользователям важно иметь возможность
прочесть отзывы других покупателей о товаре, продавце, доставке. …
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
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В рестораны «Сільпо» заходять 15% владельцев
карт «Власний рахунок»
07.04.2017

Маркетинг-директор «Сільпо» Дмитрий Цыганков рассказал о том,
что рестораны являются успешным бизнесом для супермаркета и их
обороты могут составлять до 15% оборота магазина.
Ресторанным бизнесом Fozzy Group начала заниматься с 2005 г. Компания успешно
развивает восемь ресторанных брендов, среди которых ресторации «У Хромого Пола»,
"Позитано", «Старомак», "Славянский двор", «Бодегите», Marcolino, Boulangery. В компании
пересмотрели концепцию и стали расширять формат фудкорта в самих супермаркетах
"Сильпо". Рестораны - успешный бизнес для супермаркета, утверждает Дмитрий Цыганков.
В "Сильпо" на Берковецкой в ТРЦ Лавина, открытом в декабре 2016 года, работают
кондитерское кафе, ресторан гриль, пиццерия с печью на дровах, пекарня, рыбная и мясная
коптильни. Формат "Сільпо Resto" работает в Киеве при супермаркетах в ТЦ "Лавина",
"Гулливер", в "Эпицентре" на Полярной, в "Сільпо" на улице Гончара, в Броварах и в
львовских торговых центрах Victoria Gardens и "Форум Львов". "Рывок в ресторанный
бизнес изменил нашу корпоративную культуру. Мы по примеру ресторанного бизнеса,
назвали людей, которые приходят в магазин - гостями, причем и во внутренней
коммуникации тоже. Например, мы говорим не "количество транзакций", а количество
гостей",-говорит Цыганков. Дмитрий Циганков рассказал, что 15% владельцев карт
"Власний рахунок", которые посещают супермаркеты, заходят и в ресторан при магазине.
"Мы пытаемся экспериментировать не только в ресторанном формате, но и формате
самообслуживания: в "Гулливере" у нас работает 10 кухонь в формате самообслуживания и
это тоже мегауспешная история",-добавляет маркетинг-директор сети. Цыганков отметил,
что в ТРЦ "Лавина" в дни с хорошим потоком, рестораны в "Сільпо" могут формировать 1520% выторга супермаркета.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
МакДональдз продал рестораны в
оккупированном Крыму
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Предпринимателям становится сложнее работать в традиционном
ритейле. И некоторые из них все чаще переносят свои магазины в онлайн.
Об этом пишет издание liga.net
Ведь в интернете не нужно платить за аренду помещений, нанимать много
сотрудников и думать, как заставить людей приехать из другого конца города в свой
магазин. На запуск своего интернет-магазина на торговой онлайн-площадке
(маркетплейсе) хватит и нескольких тысяч гривень. Владельцы украинских интернетмагазинов поделились предпринимательским опытом и рассказали о своих пробах,
ошибках и достижениях во всемирной сети.
Веры в офлайн-продажи почти не осталось. Торговые онлайн-площадки
привлекают с каждым годом все больше покупателей. За год количество заказов только на
маркетплейсах группы компаний EVO увеличилось на 61%. За покупателями приходят и
продавцы. Многие из них отказываются от офлайновой розницы и с нуля строят онлайнпродажи. Основатель интернет-магазина гаджетов и электроники Mobiloz Евгений
Ковпенко более 10 лет развивал офлайновый бизнес. Но в итоге закрыл его и ушел в
онлайн. По словам предпринимателя, у офлайна много недостатков: небольшое
территориальное покрытие, необходимость хранить остатки товара, большая вероятность,
что нереализованная продукция может прийти в негодность. "Я всегда верил в офлайновую
розницу и думал, что масса людей боится покупать в интернете. Со временем я понял, что
это не так. Я увидел, что с каждым годом количество интернет-покупателей растет. Потому
решил полностью перейти в онлайн", - рассказывает Ковпенко. Сейчас он продает товары
через маркетплейс. Создатель бренда ювелирных изделий MORZA Евгений Кузьмин
рассказал, что запускал онлайн-магазин на первом же этапе. "Так удалось минимизировать
расходы: нам не нужно было платить за аренду помещений, оплачивать работу персонала и
покупать торговое оборудование. Плюс, у интернет-магазина широкое географическое
покрытие. На нашем сайте совершают покупки клиенты из США, ОАЭ, Хорватии, и других
стран. Это преимущество над офлайновой сетью”, - отмечает Кузьмин. Помимо сокращения
расходов на аренду помещений и более широкой географии продаж, интернет дает
возможность запустить бизнес без существенных вложений. Совладелец интернетмагазина аксессуаров для гаджетов Cheholl Александр Авраменко рассказал, что стартовый
капитал этого онлайн-бизнеса составил 4 000 грн.
Главное - не потеряться среди конкурентов. То, что в интернете можно быстро и
недорого начать бизнес, создает новый вызов для предпринимателей: нужно выделиться
среди сотен других магазинов. Каждый справляется с этим по-своему. Евгений Ковпенко
говорит, что, учитывая высокую конкуренцию, решил сделать ставку на товарное
предложение, которому в Украине нет альтернатив. "Очень не хотелось стать тысячным
интернет-магазином с однотипными товарами, ценами, толкаться на Hotline, демпинговать
и ничего не зарабатывать. Выход оказался очевидным - работать над товарным
предложением. Чтобы цены были оптимальными, мы перешли от внутренних украинских
поставок на поставки из Китая. Мы знали, что обязательно будут вопросы: “Это у вас товар
китайский или хороший?”. Мы не переставали объяснять, что закупаем только
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Компания МакДональдз Украина подтвердила продажу помещений
в Крыму, которые принадлежали ей до аннексии полуострова в 2014 г.
Детали сделки не разглашаются. Об этом сообщает Крим.Реалії.
"С апреля 2014 г. у компании МакДональдз в Украине не было возможности вести
бизнес в помещениях ресторанов МакДональдз в Симферополе и Ялте, и она продала эти
помещения. Условия продажи являются конфиденциальными ", - заявили в пресс-службе
МакДональдз. Ранее в руководстве украинского МакДональдз опровергли информацию о
возобновлении работы компании на территории аннексированного Крыма. Накануне один
из крымских оккупационных ресурсов сообщал, что бывшие рестораны сети МакДональдз
в Севастополе, Ялте и Симферополе готовятся к возобновлению работы, но под другим
брендом. 7 апреля в Симферополе состоялось открытие заведения быстрого питания Мир
Бургер в помещении, где раньше располагался МакДоналдьдз. Алексей Чернявский,
который представился местным журналистам владельцем сети фастфуда, заявил, что
купил помещение ресторана в McDonald's. Ранее российская сеть быстрого питания
РусБургер заявила, что уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе.
Крымские рестораны МакДональдз были закрыты 3 апреля 2014 г. "по производственным
причинам". Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ

ЧАО "Укрпрофздравница" в 2016г сократило чистую
прибыль более чем в 10 раз
19.04.2017

Крупнейшее объединение украинского рынка санаторно-курортных
услуг ЧАО "Укрпрофздравница" (Киев) по итогам 2016 года сократило
чистую прибыль в 10,7 раза - до 3,134 млн грн.
Согласно сообщению о проведении годового общего собрания ЧАО, назначенного на
26 апреля, за год существенно возросла суммарная дебиторская задолженность - в 9,8 раза,
до 895,901 млн. грн. Во время рассмотрения результатов деятельности акционеры
планируют вынести на обсуждение вопрос ликвидации дочернего предприятия ЗАО
"Санаторий "Немиров", дошкольного учебного заведения ЗАО "Веселка", а также вопрос
отчуждения имущественного комплекса дочерних предприятий ЗАО "Санаторий "Львов" и
ЗАО "Санаторий "Озерный". Кроме того, акционеры намерены пересмотреть решение о
упразднении дочернего предприятия "Санаторий "Славутич" им. Б.В. Пашковского".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Бизнес по франшизе: химчистка
KIMS

Как продается "важнейшее из искусств" - лидеры среди
дистрибьюторов и кинотеаров

13.04.2017

Retailers рассказывает об интересных бизнесах, которые можно
развивать по франшизе. На выставке Retail & Development Business Expo
2017 директор сети химчисток KIMS Татьяна Кузнецова рассказала об
условиях работы с франчайзи
Компания существует с 1997 г. в Одессе. Там сегодня сеть из 24 приемных пунктов.
Также собственные приемные пункты компании расположены в Киеве, Днепре, Черкассах,
Ильичевске. Первую франшизу продали в 2010 году в Днепре. В 2017-м франчайзинговые
предприятия открылись в Киеве, Черкассах, Ирпене, Луцке, подписан договор на запуск
франшизы в Николаеве. Клиентам предлагают эти услуги в нескольких ценовых сегментах
- средний плюс или премиум. KIMS сотрудничает с многими компаниями, размещая в
помещениях партнеров приемные пункты или предоставляя им услуги химчисток. Так,
приемные пункты KIMS есть в спортклубах партнеров компании Sport Life. Также свои
услуги по чистке вещей KIMS предоставляет брендам Oh my look, Must Have, Marc Cain,
Giorgio Armani, отелю Premier Palace Hotel, телевизионным каналам и будет обслуживать
«Евровидение-2017». Франчайзи компании могут пользоваться стратегической
договоренностью со всеми партнерами и открываться у них во всех городах присутствия. В
планах компании KIMS открыть приемные пункты на заправках WOG. «В западных странах
это очень популярная практика. А в Украине будем начинать ее мы», — говорит директор
сети Татьяна Кузнецова. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Жизнь после смерти: чем займутся
визовые центры
12.04.2017

Будущее введение безвизового режима между Украиной и ЕС
поставило под вопрос существование визовых центров, которые работают
при посольствах и консульствах стран Шенгенской зоны.
Если не будет неожиданностей, с середины июня для украинцев пропадет
необходимость в оформлении виз. Но списывать посредников со счетов пока рано. По
крайней мере в этом году у них есть все шансы продолжить зарабатывать на
украинских туристах.
На вкус и цвет. Сейчас в стране работают четыре компании, которые сотрудничают
с консульствами разных стран Шенгенской зоны и принимают документы на оформление
виз: VFS Global, VMS, Pony Express и TLS Contact. Как правило, их представители
договариваются о сотрудничестве с министерствами иностранных дел стран ЕС, которым
выгодно переложить часть своих функций на посредников. Тем более что за их работу
платит конечный потребитель: средняя стоимость услуг - 25 евро. Толпы желающих
посетить ЕС позволяют им неплохо зарабатывать. По данным Еврокомиссии, в прошлом
году консульства стран Шенгенского соглашения выдали украинцам 1,35 млн виз. Около
80% из них, по оценкам двух директоров крупных туристических компаний, оформлялись
через визовые центры. Это позволило легальным посредникам заработать свыше 27 млн
евро. Еще около 100 компаний в Украине оказывают прочие посреднические услуги:
помогают заполнить документы, тщательно проверяют все справки и даже складывают их
в нужном порядке. Но потом подают их в те же визовые центры.
Туманные перспективы. Как посредники будут работать после вступления в силу
безвизового режима? В компаниях "большой четверки" уклонились от общения с
журналистом LIGA.net. Участники туристического рынка считают, что визовые центры
рано списывать со счетов. В следующем году визовые центры могут сократить площади и
персонал, но останутся работать, прогнозирует собственник компании The Visa Подгорный.
По данным Миграционной службы, всего на руках у украинцев 11-11,5 млн действующих
загранпаспортов, из которых только 3 млн - биометрические. Тем, кто не успеет получить
биометрический документ в срок, придется оформлять визу. "До конца этого года визовые
центры не останутся без работы, поскольку биометрических паспортов выдано мало, говорит директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. - Все желающие
просто не смогут их оформить". В первые несколько месяцев отказы при пересечении стран
Шенгенской зоны могут получить до 30% от общего количества въезжающих украинцев,
прогнозирует Богдан Подгорный. "Процесс будет отрабатываться, а часть
путешественников не будут знать о правилах пересечения границы. Например, туриста
попросят показать, сколько денег у него на счету", - отмечает он. Самыми высокими будут
риски для туристов, которые отправятся на отдых или в деловую поездку самостоятельно,
считает генеральный директор туроператора JoinUP Юрий Альба. Организованные группы,
по его мнению, эти проблемы затронут меньше. Еще одна категория клиентов, которых не
затронет нововведение, - иностранцы, живущие в Украине и получившие здесь вид на
жительство. Им по-прежнему придется оформлять визы для посещения Шенгена.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
Число туристов в Украину в 2016г. выросло на 5,6%, каждый
третий был гражданином Молдовы
14.04.2017

Количество иностранных туристов, посетивших Украину в 2016 г.,
увеличилось на 5,6% по сравнению с 2015 г. – до 13,6 млн чел., сообщается в
отчете МЭРТ по данным Госпогранслужбы Украины.
Согласно приведенным данным, среди иностранных туристов, посетивших Украину
в 2016 г., преобладали граждане Молдовы – они составили 32,9% или 4,474 млн чел. В то же
время граждане Беларуси заняли долю 13,4% (1,828 млн чел.), россияне – 11,3% (1,543 млн
чел.), венгры – 9,3% (1,271 млн чел.), поляки – 8,8% (1,195 млн чел.). При этом количество
туристов из России, посетивших Украину в 2016 г., увеличилось на 16,8%, или на 221,643
тыс. чел., по сравнению с 2015 годом. Больше всего турпоток в Украину в 2016 г. вырос из
Таджикистана – в 3 раза по сравнению с 2015, до 165,158 тыс. чел. В то же время количество
туристов из Узбекистана увеличилось в 1,9 раза – до 136,021 тыс. чел., из Литвы – на 48%,
до 52,273 тыс. чел., из Турции – на 44,7%, до 206,706 тыс. чел., из Израиля – на 45,1%, до
217,16 тыс. чел. Как отмечается в документе, 95,3% туристов, посетивших Украину в 2016 г,
мотивацией поездки указали "личные цели", 2% – "транзит", 1,3% – "туризм", 1,1% –
"другие цели", 0,2% – "служебные цели". Согласно отчету, в 2015 г. количество иностранных
туристов в страну сократилось на 1,3% (0,2 млн чел.) по сравнению с 2014 – до 12,9 млн чел.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компании-дистрибьюторы констатируют рост кассовых сборов в
Украине в 2016 году, причем не только в гривне, но и в долларах, пишет
журнал "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг".
По данным Media Resources Management (MRM), за 2016 г. в украинских кинотеатрах
состоялись премьеры 288 фильмов. Кроме того, дистрибуторы выпустили в прокат 21
тематическую подборку короткометражных и полнометражных фильмов. Бокс-офис
составил 1,79 млрд грн (по данным менеджера по внешнеэкономической деятельности
компании "Киномания" (официального дистрибьютора Warner Bros. Pictures) Катерины
Петренко). Это на 32% больше, чем в 2015 г. (1,21 млрд грн). Динамика кассовых сборов в
долларовом эквиваленте также оказалась положительной, в отличие от 2015 года, когда
падение составило 32%. По данным MRM, в прошлом году в долларовом эквиваленте касса
увеличилась на 17%. При этом стоит учитывать, что кассовые сборы в реальности еще
выше. Дело в том, что в отличие от мейджеров (крупнейших игроков мирового кинорынка голливудских студий) прокатчики независимых студий и фестивального кино не всегда
предоставляют данные о бокс-офисе и аудитории. И хотя по сборам в гривне 2016 г.
оказался рекордным, в долларовом эквиваленте бокс-офис все-таки в два раза меньше, чем
в довоенном 2013 г., - замечает Богдан Батрух, владелец B&H Film Distribution. По его
данным, за 2016 год кинопрокат заработал около $54 млн, тогда как в 2013-м - около $110
млн. По данным "Киномании", за 2016 г. продажи билетов выросли на 13,7% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, до 26,3 млн. B&H Film Distribution оценивает рост
посещаемости за три квартала прошлого года в 20%, или в 3,1 млн человек, - до 18,6 млн.
Полученную от продажи билетов выручку дистрибьюторы и кинотеатры делят 50 на 50.
Помимо роста посещаемости положительную динамику объема рынка кинопроката
обеспечил и рост цен, что было неизбежно при девальвации в сочетании с отменой льгот
по НДС для кинотеатров. При этом мрачные прогнозы прокатчиков о росте цен на билеты
до экономически целесообразных 120-150 грн не сбылись. Рынок реально оценил риски
оттока зрителей из-за низкой покупательной способности: средняя стоимость билета в
кино в текущем году выросла лишь на 22% - с 55 грн в 2015 г. до 67 грн в 2016 г. А в
долларовом эквиваленте билеты подорожали лишь на 4%, до $2,6. Кроме общего падения
покупательской способности мешает развитию украинского кинопрокатного бизнеса и
дефицит кинотеатров. Даже в некоторых областных центрах, в частности, в ИваноФранковске, Черновцах, Кропивницком, максимум по три небольших кинотеатра. "По
показателю количества кинозалов на 100 тыс. человек Украина находится "на задворках
европейской цивилизации, - отмечает руководитель аналитического отдела Media
Resources Management Артем Вакалюк. - Данный показатель в нашей стране составляет
немногим более 1,1. Для сравнения: в Польше - 8,1, Чехии - 6, Венгрии - 4,2, в Литве и
Эстонии - по 3,2. Украину более чем вдвое опережают Турция (2,42) и Россия (2,74)". Так,
если в Украине каждый житель в среднем тратит на покупку билетов в кинотеатр около 1,7
евро в год, то в Турции этот показатель составляет 2,7 евро, России - 3,7, Польше - 4,1,
Чехии - 5, Италии - 10,7, Испании - 11,5, Германии - 14,4, во Франции - 20,5, в
Великобритании - 25,9. ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
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Рада узаконила частную детективную
деятельность в Украине
13.04.2017

Верховная Рада приняла закон о частной детективной (розыскной)
деятельности (№3726). За законопроект во втором чтении и в целом
проголосовал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.
Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной
деятельности. Согласно закону, частная детективная деятельность осуществляется с целью
поиска, сбора и фиксации информации, розыска предметов, имущества, людей и животных,
установления фактов и выяснения обстоятельств по заказу клиента и согласно договорам о
предоставлении частных розыскных услуг. Частным детективом может быть гражданин
Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее
юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах
досудебного расследования не менее 3 лет, прошедший соответствующее обучение с целью
осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший
соответствующее свидетельство о праве заниматься такой деятельностью. Согласно
закону, частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных
органов власти. На субъектов частной детективной деятельности (частных детективов,
объединения частных детективов) не распространяется действие законов, которые
регулируют правовой статус работников правоохранительных органов. Субъекты частной
детективной деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные
мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных
подразделений. Частный детектив имеет право заниматься частной розыскной
деятельностью как физическое лицо-предприниматель либо совместно с другими
частными детективами путем основания объединения. Согласно принятому закону,
несовместимой с деятельностью частного детектива является военная или альтернативная
(не военная) служба. С целью повышения эффективности частной розыскной деятельности
могут создаваться объединения частных детективов, для которых предоставление частных
детективных услуг являются исключительным видом деятельности. Объединения частных
детективов являются юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более
частных детективов в соответствии с украинским законодательством. Свидетельства о
праве заниматься частной розыскной деятельностью будут выдавать органы
Министерства юстиции Украины. В первом чтении эту законодательную инициативу
Верховная Рада приняла почти год назад - 19 апреля 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Київрада затвердила нові правила розміщення
зовнішньої реклами
20.04.2017

На засіданні Київради депутати підтримали рішення «Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 26 січня 2012 р. № 20/7357 «Про
затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».
«Нові правила розміщення зовнішньої реклами у столиці були підтримані комісіями
та рекомендовані до прийняття Київрадою. Питання захаращеності міста рекламними
конструкціями стоїть гостро роками. Нарешті воно врегульоване і вже незабаром ситуація,
що склалася з цим візуальним шумом, який не тільки «ріже» око всім киянам, а й часто
негативно впливає на безпеку автомобілістів і пішоходів, буде врегульована. Дивлячись на
наше місто, таке враження, що скоро реклама буде розміщена на куполах церков. Любов до
свого міста і відповідальність – ось що сьогодні на порядку денному. Кожного з нас
обирають люди, які бажають змін. І я думаю, жодного з вас не треба переконувати в
необхідності цього рішення», – зауважив заступник голови КМДА Олексій Резніков. Згідно з
новими правилами розміщення зовнішньої реклами, забороняється розміщувати рекламні
засоби: на пішохідних і велосипедних доріжках, алеях, розподільних смугах шириною
менше 2 м, ближче ніж 10 м до перехрещень вулиць і пішохідних переходів і зупинок;
ближче ніж 20 м до транспортних розв’язок; ближче ніж 50 м до залізничних переїздів.
Також у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із
відстанями від 40 до 150 метрів залежно від розміру конструкцій – між найменшими
форматами – сітілайтами – 40 метрів і так далі до 150 метрів між великими форматами.
Більш виваженим буде підхід до визначення тієї чи іншої форматної зони з розміщення
рекламних засобів: нульових зон, де реклама заборонена взагалі, стане набагато більше, до
того ж до них віднесені будуть не тільки історичний центр міста, але й транспортні
розв’язки, низка парків, бульварів тощо. Нові правила включатимуть, серед іншого,
уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів, схеми
розміщення реклами на території міста, буде приділено особливу увагу безпеці пішоходів і
водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати
знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо. Окрім того, згідно
з новими правилами, елементами об’єктів благоустрою, що використовуються як
рекламоносії, вважаються: урна (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м); лава (розмір
рекламного поля не більше 0,5 кв. м); громадська вбиральня (розмір рекламного поля не
більше 4,32 кв. м); собача вбиральня (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м). Головна
вимога до таких елементів – РЗ не повинен перешкоджати вільному руху пішоходів. Ці
елементи благоустрою можуть бути встановлені, в тому числі, операторами рекламного
ринку. За прогнозами, реалізація цього рішення дозволить скоротити кількість наземних
рекламних засобів на 74-75%. До 3000 дозволів втрачають дію до кінця 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua

продукции и финансово-экономического состояния предприятий, а также восстановлении
ожиданий по увеличению количества работников", - говорится в отчете об исследовании.
Центробанк указывает, что опрошенные компании продолжают ожидать увеличения
объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий - 6,1% по сравнению с 11,1% в IV
квартале 2016 года. По оценкам респондентов, важнейшими факторами, ограничивающими
способность бизнеса наращивать объемы производства, остаются высокие цены на
энергоносители, сырье и материалы. Традиционно предприятия высоко оценивают
перспективы роста общих объемов реализации продукции собственного производства.
Наиболее оптимистично настроены руководители предприятий перерабатывающей
промышленности и торговли. При этом, предприятия всех основных видов деятельности,
кроме энерго- и водоснабжения, ожидают увеличения объемов реализации продукции на
внешнем рынке. Помимо того, пятый квартал подряд предприятия ожидают роста расходов
на машины, оборудование и инвентарь. Повысились ожидания по увеличению
инвестиционных расходов на проведение строительных работ. Положительными остаются
ожидания увеличения объемов привлечения иностранных инвестиций, указывает Нацбанк.
Согласно опросу, возобновились ожидания увеличения количества работников, в частности
в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и других видах
деятельности. Одновременно существенно улучшили ожидания уменьшения количества
работников руководители предприятий добывающей промышленности, сельского
хозяйства и транспорта. Нацбанк отмечает, что в первом квартале 2017 года, на фоне
незначительного усиления девальвационных процессов, наблюдалось ослабление
инфляционных ожиданий - до 15,6% с 16,2% в IV квартале 2016 года. По оценкам
предприятий, основными факторами влияния на рост потребительских цен остаются
обменный курс и затраты на производство. В то же время, предприятия ожидают усиления
влияния налоговых изменений на динамику инфляционных процессов. "Третий квартал
подряд предприятия прогнозируют рост собственных потребностей в заемных средствах в
ближайшее время. Доля компаний, планирующих привлекать банковские кредиты,
осталась почти на уровне предыдущего квартала и составляет 34,0%", - указал НБУ. Он
уточнил, что более 85% опрошенных планируют привлекать кредиты в национальной
валюте. Наиболее настроены брать кредиты в национальной валюте предприятия
сельского хозяйства, энерго- и водоснабжения, строительства и торговли. В опросе
приняли участие 673 предприятия из 22 регионов страны, которые представляют
экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по
количеству работников.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Atlantic Council: Почему МВФ продолжает
финансировать Украину?
12.04.2017

БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Степан Кубів разом із заступниками зустрівся із членами
Європейської бізнес асоціації
14.04.2017

Віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку та торгівлі
Степан Кубів разом із усіма заступниками: Максимом Нефьодовим, Наталією
Микольською, Михайлом Тітарчуком та Юрієм Бровченком - зустрівся із
членами Європейської бізнес асоціації.
У вступному слові Степан Кубів прозвітував про результати роботи Уряду та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за рік, зокрема роботу з дерегуляції,
покращення бізнес-клімату, економічні передумови ведення бізнесу та інші. “Ми
докладаємо максимум зусиль для того, що 2017 рік став роком зростання усіх секторів
економіки - від торгівлі до будівництва. Ми розуміємо, що бізнес є рушійною силою цього
зростання і працюємо над полегшенням умов ведення бізнесу в Україні,” - наголосив Степан
Кубів. Він підкреслив, що Уряд ініціював важливі для бізнесу рішення, як то запуск з 1
квітня електронного реєстру відшкодування ПДВ, що сприятиме на подоланню корупції та
позитивним змінам у роботі підприємств. Степан Кубів також додав, що саме у 2016 році
30% планових перевірок проведено органами державного нагляду (контролю) комплексно,
більш ніж на 16% зменшено кількість контактів органів контролю та бізнесу. “Ви знаєте
також, що в листопаді ми ухвалили в Парламенті революційні закони щодо реформи
державного нагляду (контролю). Хочу вам відзвітувати - сьогодні ми готові подати на
розгляд Кабінету Міністрів 7 проектів постанов, які визначають механізми перевірок та
можливості для Державної регуляторної служби та Мінекономрозвитку захистити бізнес
від зловживань,” - зазначив Степан Кубів. За його словами, втілення багатьох реформ
викликає опір певних політичних сил та не є простим. Зокрема, реформа ДФС, ліквідація
податкової міліції та створення єдиної Служби фінансових розслідувань, яка має
забезпечити ефективне розслідування фінансових злочинів по всій країні з метою
знищення корупції у цій сфері та забезпечити економію державних коштів на утриманні
чиновників. Говорили також про реформу дерегуляції, покращення позиції України у
рейтингу “Doing Business”, розширення торговельних можливостей для українських
експортерах, покращення можливостей для створення ланцюжків доданої вартості
української продукції та інші питання. Присутні члени ЕВА мали можливість поставити
питання до Степана Кубіва та його заступників та обговорити системні питання бізнесу до
влади та покращення взаємодії та діалогу. Відзначимо, 10 квітня в Києві відбувся ІІ
Український форум бізнесу за участю Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана,
Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Степана Кубіва та представників об’єднань української бізнес-спільноти. Під час
спілкування з бізнесом урядовці обговорили питання стратегічних реформ Уряду, які
спрямовані на покращення бізнес-клімату, покращення експортних можливостей для
підприємців, зменшення регуляторного тиску на бізнес та вирішення інших системних
проблем українського бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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НБУ: Украинский бизнес ожидает существенного
оживления деловой активности

14.04.2017

Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания оживления
деловой активности, свидетельствуют результаты проведенного НБУ в I
квартале 2017 г. очередного опроса руководителей предприятий.
"Четвертый квартал подряд предприятия также ожидают оживления деловой
активности. Индекс деловой активности повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем
квартале", - отмечает НБУ. По его данным, оптимистично настроены компании всех видов
экономической деятельности, прежде всего - руководители предприятий транспорта и
связи, а также перерабатывающей промышленности. "Оптимизм респондентов базируется,
прежде всего, на улучшении их прогнозов в отношении общих объемов реализации
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Когда совет Международного валютного фонда собрался 3 апреля, он
постановил, что украинское правительство выполнило только 5 из 14
условий по проведению структурных реформ.
И все равно Украина получила миллиард долларов в рамках программы финансовой
помощи на 17,5 миллиардов. Было ли сугубо политическим решение выдать Украине
четвертый транш? И почему МВФ выставляет так много условий, когда он должен
заниматься только макроэкономикой? Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic
Council Андрес Аслунд, добавляя, что, отвечая на этот вопрос, важно понимать, что МВФ
делает, а что - нет. Эксперт замечает, что ни одна международная организация не действует
быстрее и эффективнее, чем фонд. У него также есть гораздо больше средств в
распоряжении, чем у кто-либо в мире. Персонал МВФ очень квалифицированный, и ему
лучше платят за работу, чем в любой другой организации. У фонда четкое задание и
строгая иерархия. Исполнительный директор Кристин Лагард или ее первый заместитель
издают распоряжение и через несколько дней после этого миссия МВФ отправляется в
нужную страну. В особых случаях соглашение о помощи может появиться за две недели, а
еще через две недели - исполнительный совет МВФ может принять решение. И уже на
следующий день миллиарды долларов могут быть переданы без одобрения любого
правительства или парламента. МВФ может действовать так, потому что его мандат
ограничен. Его цель - достичь макроэкономической стабильности, чтобы уберечь страны от
дефолта и обуздать инфляцию, что обычно означает добиться сокращения дефицита
бюджета, жесткой монетарной политики и реалистичной политики в отношении обмена
валют. За это МВФ может предложить мгновенные выплаты кредитов для увеличения
резервов центральных банков. 11 марта 2015 года, когда совет МВФ принял нынешнюю
программу стабилизации для Украины, он решил передать 5 миллиардов долларов
немедленно. Деньги были перечисленны Киеву на следующий же день, и крошечные
валютные резервы Украины фактически удвоились. Никто кроме МВФ не смог бы это
сделать. Если бы любой парламент попытался, ему бы пришлось пройти через длительный
и непростой процесс в парламенте, а Украина тем временем утонула бы в финансовом
кризисе. "Причина, почему МВФ передал четвертый транш Украине даже несмотря на то,
что правительство выполнило менее половины требований фонда относительно
структурных реформ, заключается в том, что Украина выполнила макроэкономические
условия, в частности сбалансировала бюджет. А это самое главное. Ожидалось, что у
Украины будет дефицит бюджета на уровне 3,7% от ВВП, но он остановился на 2,3%, таким
образом требование было поразительно перевыполнено. Инфляция была несколько
меньше, чем требовалось, хотя иностранный дефицит - несколько больше. А обменный
курс стабилизировался в жестких внешних условиях", - объясняет Аслунд. Он добавляет,
что вопрос большого количества структурных требований, которые поставил МВФ,
оправдан. Ведь он было главной жалобой на программу МВФ в Индонезии и Южной Кореи
во время азиатского финансового кризиса в 1997-1998 годах. Однако, МВФ не может
игнорировать распространенное международное и внутреннее мнение о необходимости
решительнее вести борьбу с коррупцией в Украине и рабортать над восстановлением
социальной справедливости. Формальным же оправданием для требований МВФ
проводить структурные реформы служат макроэкономические цели. Аслунд напоминает,
что на протяжении двух предыдущих периодов важнейшими требованиями были
национализация недокапитализированного "Приватбанка" и запуск системы электронного
декларирования для 100 тысяч чиновников. Оба условия были выполнены, а те пункты,
которые Украина не выполнила, по мнению эксперта, были не такими важными. Для
получения следующего транша перед Украиной не меньше 16 структурных реформ. Но
лишь две из них действительно важны: принятие пенсионной реформы до конца апреля, а
также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая. "Если эти два условия будут
выполнены, думаю, МВФ примет пятую выплату до июня", - считает Аслунд. По его мнению,
все ключевые требования, которые ставит МВФ, полезны для Украины. Он указывает, что
благодаря финансовой помощи фонда украинские валютные запасы за последние три года
выросли с 5 миллиардов до 16,7 миллиардов долларов. А это позволило стабилизировать
обменный курс и сдержать инфляцию. Теперь Украина получила реальную возможность
наконец начать ощутимый экономический рост.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Іноземні інвестиції проти української
корупції
12.04.2017

Іноземні інвестори чекають на приватизацію і дерегуляцію в Україні.
Відлякують їх нереформовані суди і корупція. У Національній інвестиційній
раді сподіваються подвоїти прямі іноземні інвестиції уже за 2-3 роки.
На кінець 2015 року компанія «Кока-Кола» інвестувала в Україну 490 мільйонів
доларів США – це 1% від усіх прямих іноземних інвестицій. Компанія GfK Ukraine
порахувала, що кожна гривня доданої вартості «Кока-Кола» дала близько 12 гривень для
української економіки, а кожне робоче місце зумовлює 17 робочих місць у пов’язаних
фірмах. Такі дані випливають із дослідження GfK Ukraine, яке презентували у Києві на
форумі «Чому прямі іноземні інвестиції важливі?». За словами голови офісу Національної
інвестиційної ради Юлії Ковалів, цього року Україна очікує щонайменше 3,5-4 мільярди
доларів прямих іноземних інвестицій. Пік закордонних вкладень припав на 2008-2009 та
2012 роки – тоді в Україну надходило по 8-10 мільярдів доларів. Повернутися до такого
рівня в інвестиційній у раді сподіваються вже за 2-3 роки. А поки що, за її словами,
іноземних інвесторів турбує приватизація, дерегуляція і нереформована судова система.
Опитані Американською торговельною палатою компанії звертають увагу і на питання
корупції. «За американським чи британським антикорупційним законодавством, компанії
несуть кримінальну відповідальність перед судом за дії в Україні. Тому в разі корупції будьякий західний інвестор несе не тільки репутаційні, але і юридичні ризики» – пояснює Радіо
Свобода Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати. У «Кока-Кола»
запевняють, що проблеми з корупцією подолали «дуже давно» і планують розширяти
виробництво в Україні. За словами гендиректора «Кока-Кола в Україні» Константіноса
Спанудіса, компанія систематично відстоювала свої принципи, тому з вимаганням хабарів
чи інших нелегальних дій більше стикатися не доводиться. Спанудіс, однак, визнає:
«Корупція – це завжди перешкода на шляху інвестицій у певну країну. Корупція може навіть
«заблокувати» рішення щодо закордонних інвестицій». На думку співзасновника
громадянської платформи «Нова Країна» та викладача Києво-Могилянської бізнес-школи
Валерія Пекаря, Україна поки що не потрапляє у фокус великих закордонних інвесторів. Він
пояснює: іноземці порівнюють потенційні країни «як цукерки на столі». Вивчають, як у цій
країні розпочати виробництво чи розгорнути будівництво. Якщо передумови не
влаштовують інвестора, він «відкладає ці цукерки і не дивиться у той бік взагалі».
«Іноземні інвестиції створюють попит на те, щоб інституції, які керують нашою країною,
були більш прозорими, більш ефективними, сучасними», – стверджує громадський діяч.
Спілкуючись зі знайомими закордонними бізнесменами, Пекар радить їм збиратися разом і
через свої уряди тиснути на Україну, щоб тут швидше провели реформи. В Україні
інвесторів приваблює великий ринок, порівняно дешева і дуже кваліфікована робоча сила,
стверджує Валерій Пекар. Водночас слабкі інституції, відсутність верховенства права і
залишки радянської ментальності їх відлякують. Голова комітету Верховної ради з питань
промислової політики та підприємництва, народний депутат Віктор Галасюк переконаний:
іноземні вкладники не тільки дозволять перейти з режиму макрофінансової стабілізації до
інвестиційного розвитку. Вони також є головними ворогами корупції. «Великою помилкою
є вважати, що корупцію можна подолати великою кількістю антикорупційних органів чи
нових процедур. На мій погляд, іноземні інвестиції – це головні ліки від корупції. Вони
приносять інший рівень управління компаніями, інший рівень корпоративної культури,
нові робочі місця з гідною зарплатнею, – говорить він. – Тоді громадяни стають більш
вільними. Тоді вони замовляють більш витончені і законні інститути». За словами
Галасюка, закордонні інвестори завже мають більше свободи за українських. Коли від них
вимагають хабарів, іноземці завжди можуть зробити крок назад і дати негативний сигнал
міжнародній спільноті. Українські ж інвестори часто «затиснуті у рамки». Як повідомила під
час форуму Юлія Ковалів, вчора представники офісу Національної інвестиційної ради мали
зустріч із представниками міжнародної корпорації General Electric. Там, за словами Ковалів,
зацікавлені модернізувати локомотивний парк «Укрзалізниці». Голова офісу інвестиційної
ради сподівається підписати відповідні контракти і розпочати реалізацію вже до кінця
року. За її словами, є також надія запустити в Україні ще 4-5 проектів такої ж величини – це
мало би дати сигнал решті світу, що інвестувати в Україну можна.
Читати повністю >>>
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В Украине начали распродавать бизнес
по дешевке
14.04.2017

Украинские предприниматели переоценили свое имущество. Еще
пару лет назад они не осознавали глубину кризиса и ждали, что ситуация в
экономике страны скоро наладится.
И только в 2016-м начали понимать, сколько реально стоит их бизнес и давать
потенциальным покупателям хорошие скидки, говорит управляющий партнер
юридической фирмы Aequo Денис Лысенко. Такое изменение настроений уже дало
результат. Согласно отчету Aequo и британского издания Mergermarket, за 2016 год на
рынке слияний и поглощений (M&A) Украины количество сделок выросло на 35%. Общая
сумма публичных сделок увеличилась на 131%, до 310 млн евро. «С учетом непубличных
сделок, эти цифры были бы в два раза больше», - подсчитал Денис Лысенко. По словам
теперь уже бывшего главы ФГИУ Игоря Билоуса, Украина прошла низшую точку
экономического цикла, и многие иностранные инвесторы ждут начала роста в 2017 году и
присматриваются к нашим активам. «Они уже подбирают здесь топ-менеджмент, юристов
для сопровождения будущих сделок, чтобы можно было быстро начать работу в Украине», рассказал Игорь Билоус. По его словам, наибольший интерес потенциальные покупатели
проявляют к сектору энергетики и объектам инфраструктуры (железная дорога, порты и
т.п.). В течение последних двух лет 43% общего количества сделок приходится на
финансовый сектор. То же касается и объема. Например, в прошлом году существенную
часть прироста обеспечила продажа Укрсоцбанка банком UniCredit компании ABH Holdings
за 281 млн евро. На втором месте находится энергетика и добывающие отрасли. В
частности, на эти секторы пришлось в 2016 году 10% по количеству сделок и 6% от общего
объема стоимости покупок. Кроме того, активными являются сельское хозяйство и сфера
информационных и коммуникационных технологий. Таблица Mergermarket, в которой
отмечено количество потенциальных «компаний на продажу» за последние полгода,
показывает, что наибольшее количество объектов слияний и поглощений работает в
потребительском секторе (10). Второе место поделили между собой финансовый сектор и
химическая промышленность - по семь компаний в каждом. Инвестбанкиры говорят, что
потенциальные покупатели присматриваются ко многим отраслям, но не все бизнесмены
готовы продаваться дешево. «У меня нет ощущения, что украинские собственники готовы
существенно снижать цену. Скорее, иностранцы думают, что смогут купить полстраны по
дешевке, а украинским собственникам инвестиционные и политические риски не кажутся
такими уж серьезными», - рассказал UBR.ua руководитель аналитического департамента
Concorde Capital Александр Паращий. Например, в банковской сфере до кризиса 2008 года
финучреждения продавали по стоимости в несколько капиталов (порою за 6-7) банка.
Сейчас в лучшем случае речь идет о продаже за один капитал. Снижение стоимости связано
в первую очередь с чисткой рынка, а также с политическими факторами. В других отраслях
индикатором служит так называемая годовая операционная прибыль (EBITDA). Сейчас, по
словам экспертов, продажа бизнеса в Украине может состояться за 4-5 EBITDA. Здесь
многое зависит от перспектив компании. Если она работает на рынке, который
гарантирует хорошую прибыль, то мультипликатор может быть и больше. По словам
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Александра Паращия, ИТ-компании в мире могут торговаться с мультипликатором в
десятки раз превышающем их объем даже не операционной прибыли (прибыль до
выплаты налогов и процентов), а объема продаж. «К сожалению, сделок по слиянию или
поглощению в Украине не так много, чтобы можно было легко назвать средние
мультипликаторы по сделкам. Многое зависит от отрасли. В некоторых отраслях, таких, как
агросектор, например, активы даже несколько подорожали», - отмечает директор
инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Юрий Астахов. В аграрном
секторе есть покупатели с высокой ликвидностью. Пример тому аграрная группа «Кернел»,
которая привлекала $500 млн на внешних рынках и сейчас активно рассматривает
варианты как увеличения собственного земельного банка, так и вложений в связанные с
сельхозпроизводством сегменты. Напомним, если «Кернел» завершит покупку «Украинских
аграрных инвестиций» и Renaisco B.V., его общий земельный банк может достичь 700 тыс.
га. После выпуска евробондов на $500 млн Андрей Веревский сообщил инвесторам, что
привлеченные средства направит в том числе на расширение земельного банка, не назвав
конечной цифры. Но есть предложения по продаже аграрных активов, владельцы которых
не готовы отдавать их по низкой цене и готовы выждать. Они при хорошем урожае могут
привлечь финансирование под оборотный капитал. «Падение цены на актив зависит от
того, какая доля выручки компании приходится на экспорт. У агро- и ИТ-компании не было
существенных потерь в валютном эквиваленте. Другие отрасли, такие как
машиностроение, потеряли рынки РФ и частично СНГ и переориентироваться на
украинского потребителя. Там уровень падения стоимости активов сопоставим с
девальвацией гривни», - рассказал Денис Лысенко. По его словам, были случаи, когда
агрокомпании вели переговоры сразу с несколькими покупателями и те были вынуждены
делать новые, более высокие по стоимости предложения. Особенно когда такой актив
интересовал их в рамках выбранной стратегии развития. «Но в каждом конкретном случае
все зависит от множества факторов. Скажем, потенциальные покупатели смотрят на то,
какие финрезультаты компания показывала до сделки и какие ожидаются после ее
завершения с новым собственником», - поясняют в Dragon Capital.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

ІНТЕРВ’Ю

Юрий Косюк: Не хотел бы жить в стране, где
есть царь или диктатор
18.04.2017

Юрий Косюк почти 20 лет управляет крупнейшим в Украине
производителем курятины - компанией Мироновский хлебопродукт
(ТМ Наша Ряба). В рейтинге богатейших людей планеты Forbes 2017
он занял 1678-е место с состоянием $1,2 млрд. С прошлого года оно
увеличилось на $200 млн.

Ю.КОСЮК

В 2014-м Косюк сменил бизнес-офис на кабинет чиновника, но поход во власть
оказался недолгим. Работа в должности замглавы Администрации президента, где он
курировал материально-техническое обеспечение и логистику силовых ведомств, по
словам самого владельца МХП, требовала слишком много времени. Миллиардер привык к
более размеренному образу жизни. Косюк не любит говорить о политике и своим самым
большим достижением считает бизнес. В интервью он рассказывает о планах развития
МХП, бизнесе в Крыму, аграрном лобби и перспективах экономического роста страны.
О РАЗВИТИИ МХП
- Cовсем недавно мы встречались на инвестиционном форуме в Дубае. С какой целью
вы там были? Ведь с ОАЭ и Саудовской Аравией у МХП уже есть хорошие торговые
контакты.
- Я ездил в Эмираты не по этому вопросу. Друзья пригласили меня и попросили
выступить на панели. И вторая причина - мы рассматривали вариант налаживания в этой
стране производства мяса птицы. Но тут скорее нет, чем да. Потому что местные инвесторы
хотят выступать исключительно кредиторами, а там нужен не кредитор, а партнер. Это
очень специфический регион, там нужен местный партнер, который тоже был бы
заинтересован в развитии бизнеса.
- С какой целью вы открываете перерабатывающие предприятия в ЕС и насколько
насыщен европейский рынок?
- В Европе очень специфичный потребитель, срок пригодности нашей продукции
очень короткий, поэтому нас интересует быстрый сервис для клиентов. Там рынок
достаточно свободный и очень конкурентный. Нормальная свободная торговля: какие-то
продукты европейцам нужны, какие-то - нет. Европейцы импортируют много красного
мяса, много грудки или крыла. Точно так же и азиатские страны имеют свои особенности там практически не потребляют филе, но едят практически все костные продукты - бедро,
часть крыла. Поэтому Европа с удовольствием отправила бы на рынки, которые требуют
костных продуктов, крыло и бедро, а импортировала бы больше филе. Но я думаю, что
своими требованиями они ограничивают исключительно локального потребителя, потому
что он в этом случае платит дороже.
- Если смотреть на перспективы развития украинского мясного экспорта в
контексте ситуации в Бразилии, видите ли шанс для МХП?
- Думаю, что эта история очень непонятная, я видел бразильские заводы, был на
хороших высококлассных предприятиях, которые намного лучше европейских. И эта
ситуация для меня - большое удивление. Думаю, что это какие-то политические разборки. Я
знаю, что там после отставки осенью 2016-го президента Дилмы Ваны Руссефф начались
гонения ее предшественника Луиса Лулы да Силвы. Я думаю, что это скорее большая
политика, которая, в моем понимании, не очень стыкуется с бизнесом. Я не думаю, что без
бразильского мяса рынок обойдется. Они сегодня крупнейший мировой поставщик мяса, и
стандарты у них, еще раз говорю, поскольку я это видел, достаточно высокие.
ОБ АГРАРНОМ ЛОББИ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
- Не секрет, что вы спонсируете торговые миссии, поездки аграрных чиновников.
- Так это копейки. Мы чем-то помогаем там ради бизнеса. Пожалуйста - все, что
нужно, я готов помогать. Если нашим госструктурам нужны люди, эксперты отрасли, мы за
свой счет нанимаем их у себя на работу, и эти люди помогают госорганам. Все, начиная с
консультаций в Торгово-промышленной палате, в Минагрополитики, в Минэкономики, в
Госпродпотребслужбе, все, что пойдет на пользу всей стране, я не вижу причин не
профинансировать. Вот, например, есть риск, что закроется экспорт украинской говядины.
Мы не экспортеры говядины, но это будет плохо для всей страны, и я не хочу, чтобы
экспорт закрылся. Вот сегодня полдня общались с другими бизнесменами - экспортерами
говядины, и я там главный промоутер у них. Меня не радует, когда у соседа дохнет корова.

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ОБ ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКОНОМИКИ

преодолевать. При всех негативных факторах, нестабильности, наши люди умеют с этим
справляться. И это мне внушает оптимизм.

- С начала 2016 года МХП уступило первенство по капитализации Кернелу. С чем это
связано и планируете ли возвращать лидерство?
- Повлияло здесь два фактора: ситуация в стране и локация акций (Кернел торгуется
на Варшавской фондовой бирже, МХП - на Лондонской. - Ред.). Нужно же смотреть по
ликвидности. Польские инвестиционные или пенсионные фонды должны инвестировать в
акции понятных прозрачных крупных компаний. А на рынке, я думаю, их не так много. А
наша лондонская площадка не предполагает обязательства фондов инвестировать в
крупные публичные компании. Я думаю, что объем торгов критичен. Любой объем торгов
приводит к тому, что акция может летать вверх-вниз достаточно глобально. Мы особо не
волнуемся по этому поводу. Есть хорошее выражение: "Дай, Боже, мені сили змінити те, що
я можу змінити і прийняти те, що я змінити не можу. І найголовніше - розуму відрізнити
перше від другого". Поэтому, если мы не можем влиять на капитализацию, мы и не
собираемся на это влиять. Мы делаем то, что мы делаем, мы делаем это хорошо и мы знаем,
куда мы идем. Мы знаем, что у нас происходит с доходностью и с нашим будущим.
Капитализация важна, она, наверное, как-то тешит твое эго. Может, в Кернеле кто-то
собирается выходить из бизнеса? Я не собираюсь выходить из бизнеса, я в нем счастлив.
- Как, на ваш взгляд, изменилась инвестиционная привлекательность украинского
агросектора вследствие ситуаций с Мрией и Укрлендфармингом?
- Боюсь, что ситуация сегодня остается плохой, на нас никто не смотрит, смотрят
разве что аферисты и спекулянты.
- А как же Астарта с канадскими страховщиками?
- Об Астарте такого не скажешь, но я думаю, что история с канадским фондом
завязалась еще до ситуации с Бахматюком. Канада не такой большой инвестор в мире, есть
страны-инвесторы для нас понятные - США, Европа, Англия, Китай, например. Я думаю, что
все достаточно грустно. Инвестклимат плохой, страна неинтересна для иностранных
инвестиций, и все, что происходит сегодня, цементирует это положение.
- Кто в этом виноват и как это исправить?
- Виновата, я думаю, война, геополитика, в том числе наши северные соседи. И
второе - все происходящее в стране. Политика у нас такая, висящая на двух палках.
Некоторые полагают, что при жестком единовластии, диктатуре было бы проще, понятнее.
Но я не хотел бы жить в стране, в которой есть царь, король или диктатор.
- Можете спроектировать будущее компании и украинской экономики лет на 10
вперед?
- (Смеется.) Я думаю, что будет лучше. МХП будет развиваться в том направлении, в
котором мы сегодня идем. Я думаю, мы будем больше смотреть на интернациональные
проекты, на проекты за рубежом. У нас есть уникальный опыт создания бизнеса с нуля,
чего нет ни у американцев, ни у бразильцев. Во многих странах такой подход востребован.
В целом хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо. Мы точно не станем Германией или
Финляндией. Нам хотя бы Чехией, Польшей стать - и было бы неплохо. Должно уйти то
поколение, которое помнит Советский Союз, а дети, которые уже не помнят СССР, должны
понимать, что если ты работаешь - все будет хорошо, не хочешь работать - живешь плохо. И
если ты можешь работать, но не работаешь, тебе не должны помогать. Тебя могут научить,
переучить - и каждый должен работать. Неважно кем - ученым, бизнесменом, учителем. И
если люди это поймут - уйдет из голов иждивенчество и в обществе усилится ненависть к
коррупции. Мы должны понять, что дача взятки - это очень плохо, что человек, который
живет на неправильные доходы - плохой человек.
Читать интервью полностью >>>
© Мария Бровинская
По материалам biz.liga.net
Люди, которые идут во власть, должны зашить себе карманы, гендиректор Смарт-Холдинга
19.04.2017

В прошлом году иностранные инвестиции в украинскую
экономику выросли на 17% и достигли $4,4 млрд. Приблизительно
четверть этой суммы составили прямые денежные иностранные
инвестиции компаний.

А.ПЕРТИН

Остальное – это сумма докапитализции материнскими банками своих украинских
"дочек". Любопытно, что значительную часть реальных, денежных инвестиций составили
вложения самих украинских финансово-промышленных групп. В этом году объем
инвестиций также составит порядка миллиарда долларов. И вполне вероятно, что
инвесторами снова окажутся в основном украинские холдинги. О том, как работается
украинским ФПГ и в какие отрасли в ближайшие годы они могут инвестировать, рассказал
генеральный директор компании Смарт-Холдинг Алексей Пертин.
- Что произошло с бизнес-климатом в стране за последний год? Вы можете
отметить по два-три основных положительных и негативных тренда?
Начнем с негатива, чтобы в конце остаться в хорошем настроении. Украина не
продвинулась в области борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствует недавно
опубликованный рейтинг E&Y. Наша страна в этом ранжире стоит на первом месте, почти
90% опрошенных бизнесменов считают, что коррупция широко распространена в бизнессреде Украины. Ну и в области условий ведения бизнеса мы продвинулись незначительно.
80-е место в Doing Business – это не то, чем можно гордиться. Проанлизируйте, пришел ли
кто-то из крупных западных инвесторов в Украину за последние три года. Ответ очевиден –
нет. Знаю о тех, кто ушли. Возьмем, например, энергетику. Ушли крупные компании,
которые когда-то обещали нам разрабатывать месторождения, найти сланцевый газ и
обеспечить полную энергетическую независимость. Почему-то они посчитали это
бесперспективным. То же самое произошло в банковской сфере. Многие западные банки
бегут отсюда. Инвестор голосует долларом, гривной. Их нет здесь…
- А если о хорошем?
Видны усилия правительства по организации госзакупок. Еще многое нужно
тюнинговать, – и без борьбы с коррупцией это останется просто инструментом, – но
большая работа проделана. Мне импонирует, что для управления госкомпаниями
привлекаются хорошие специалисты на рыночных условиях. Можно привести в пример
Укргаздобычу. Есть успехи, есть о чем говорить. Правда, таких компаний единицы. Есть ряд
инициатив, процессов. Например, 14 марта Верховная Рада ратифицировала соглашение о
зоне свободной торговли с Канадой. По прогнозам экспертов, это позволит увеличить
приток инвестиций на $36 млн в год. Но это капля в море… Читая новости, складывается
впечатление, что много работы во внешнем пространстве делает правительство. Но по
каким-то причинам реформы не доходят до логического завершения. Я могу сказать, что
пока не все так плохо у нас с сырьевыми рынками. Потому что металл, руда, уголь – в цене.
Это все позволяет нам иметь дополнительную поддержку для экономики, это
дополнительные доходы бюджета. Но в этом вопросе нам помогает мировая конъюнктура.
Если она станет негативной, то мы почувствуем давление. На самом деле в стране есть
очень героические люди, которые привыкли весь этот сложный хаос и бардак
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- Есть рецепт экономического роста?
Инвесторов у нас нет. Или катастрофически мало. Некомфортно им здесь. В Украине
нет достаточного количества капитала, чтобы поднимать экономику. Единственный
фактор, который может быть катализатором роста – это зарубежные инвестиции. Вот от
этого надо было и плясать в ряде реформ, которые бы позволили получить здесь
дополнительные деньги. До сих пор у государства нет никакой стратегии по развитию
ключевых отраслей. Нужно, чтобы они стали драйверами роста и дополнительно помогали
развитию экспортной составляющей. При колебаниях курса гривни только экспорт мог бы
поддержать экономику. В своем деловом общении мы часто получаем запросы от разных
зарубежных инвесторов. Они все боятся. В Украине преобладает какой-то фон недоверия и
нестабильности. Это чувствуется буквально во всем. Нет твердой основы, на которую
можно было бы уверенно опираться и делать инвестиции.
- Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета недавно заявил, что за прошлый год давление
налоговых органов на бизнес уменьшилось, но появился новый тренд – давление
прокуратуры и Службы безопасности. Насколько это заметно в вашей отрасли?
Прокуратура и СБУ сейчас действительно становятся одними из «ключевых
игроков» в бизнесе. Их влияние мы ощущаем каждый день. Трудно вообще говорить об
инвестиционном климате, когда, например, на предприятиях нашей группы с завидной
регулярностью проводятся обыски, блокируется хозяйственная деятельность, рушится
инфраструктура… Мы вынуждены мобилизовать всю нашу юридическую команду, чтобы
участвовать в десятках судебных процессов. Поводы, с одной стороны, смешные, с другой становится не до смеха, когда угроза нависает над многотысячными коллективами. Бизнес
любит тишину, жаждет стабильности и хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне.
Например, на территории Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ) мы развиваем
индустриальный парк. Мы вели переговоры с одним из крупных мировых инвесторов. Речь
шла о нескольких сотнях миллионов долларов. Но совершенно неожиданно у нас прошел
очередной обыск и переговоры заморозились. Приходят в офис, срезают замки. Потом
оказалось, что обыск прошел в рамках дела о контрабанде сигарет в Сумской области. Где
судостроение, перевалка, а где сигареты?! Только за последние три недели у нас были три
определения суда по аресту 82 объектов недвижимости судостроительных предприятий.
Причем, для сохранности какого-то одного автомобиля. Одно определение оспариваем,
появляется новое. Это давление на бизнес, мы испытываем его на себе каждый день.
Надеюсь, что как-то справимся с этим.
- Каким образом нужно поступать в таких ситуациях?
У нас в подобных ситуациях два способа защиты. Первый – это в правовом поле. Мы
инвестировали не один миллиард долларов в Украину, мы верим в будущее этой страны и
всеми доступными законными способами будем защищать свои инвестиции. А второе –
открытость. То есть мы должны показывать все, что происходит. Прокуратура сейчас
боится только публичности. Когда их действия получают огласку, то уже сложнее любые
незаконные решения принимать. У меня главная просьба к государству – не мешать и
выполнять все декларации, которые озвучиваются на западных площадках:
международных встречах, форумах, саммитах.
- Что можно конкретно предпринять для того, чтобы это изменилось? Сейчас
говорят, что антикоррупционные суды помогут наказывать людей, которые стоят на
самой верхушке власти и занимаются рейдерством. Может быть, нужны еще какие-то
инструменты? Например, внешнее управление?
Мы фактически и так находимся под внешним управлением. Но никто ничего не
сможет сделать за нас. Нужно ответственно делать домашнее задание. Страна должна расти
сама. Количество антикоррупционных органов зашкаливает и сейчас формируются новые.
Проведите судебную реформу – и специальные антикоррупционные суды не понадобятся.
Для меня ключевой показатель – это когда уйдет какой-то дух разделения на «свой –
чужой». Всех надо объединять и думать, как развивать страну. Холить и лелеять любого
инвестора, который приносит инвестиции в экономику и работает по всем законам,
которые у нас здесь есть. У государства должны быть четкие проекты и по развитию
ключевых отраслей, и по контролю государственного заказа. Люди, которые идут во
власть, должны зашить свои карманы и работать на благо страны. Им общество именно на
это дает мандат. В чем задача любого правителя? Обеспечить лучшую жизнь граждан. И на
это надо направить все усилия. Существует очень много различных механизмов. Нужно
учитывать и мировые тренды. Смарт-Холдинг является давним партнером Всемирного
экономического форума, в рамках которого рассматривается очень интересная аналитика.
Что я могу сказать? Украина находится совершенно не в мировой повестке дня. И власти, и
бизнес не задумываются о глобальных рисках, которые – хотим мы или нет – будут
оказывать влияние на нашу экономику, на каждого украинца. Мы не слышим, чтобы эти
вопросы обсуждались на заседаниях правительства, в Верховной Раде… Мы являлись
партнерами и экспертами инициативы Группы стратегического прогнозирования ВЭФ
Scenarious for Ukraine («Сценарии для Украины»), которая призвана была дать ответ о
возможных будущих направлениях экономического развития страны. В нашей стране есть
несколько отраслей, которые могут стать драйверами роста. Это металлургия, сельское
хозяйство, инфраструктура. Надо разрабатывать дорожную карту для их развития, давать
гарантии инвесторам и – повторюсь, государство просто не должно мешать.
- Коль мы уже вспомнили ваши судостроительные активы, в каком они состоянии?
Судостроение – это глобальный рынок, который сейчас в большом кризисе. В нем
конкурируют не компании, а, скорее, страны. И выигрывают те, кто более продуманно
относится к развитию и поддержке этой отрасли. Потенциал судостроения огромен. Оно
имеет для экономики значимый мультипликативный эффект: одно рабочее место в
судостроении обеспечивает до 8 рабочих мест в смежных отраслях. В 2005 году наше
государство лишило судостроение каких-либо льгот, в то время как за рубежом (Китай,
Турция) на госуровне реализовывалась абсолютно противоположная политика. Важным
вопросом для отрасли является возможность привлечения «длинных денег» с разумной
стоимостью. В этом смысле огромную роль могло бы сыграть создание государственного
кредитно-экспортного агентства. В данном контексте показателен опыт Китая. Сегодня в
общем портфеле Эксимбанка КНР судостроение занимает 8,5%. Китайское судостроение по
объему заказов вышло на первое место в мире, что дает почти 10% общего китайского ВВП.
Читать интервью полностью >>>
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С кем Тарута строит свою "консервативную"
партию

НА ПОЧАТОК

:: СУСПІЛЬСТВО

10.04.2017

ПОЛІТИКА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
НАУКА

Как показывает практика, крупные спонсоры – это не залог
успеха для политпроекта. Впрочем, пока что, кроме денег бывшему
губернатору Донетчины особенно-то и нечем похвастаться...

ПОЛІТИКА

Слухи о том, что нардеп, экс-глава Донецкой ОГА С.Тарута, планирует создавать
собственную партию появились еще в 2015 г. Впрочем, в течение длительного времени
бывший совладелец "Индустриального союза Донбасса" не давал никаких комментариев по
этому поводу. В конце концов, Тарута публично заявил о создании собственной партии.
Правда, по его словам, партия будет "прежде всего идеологической и не будет "проектом
Таруты". Довольно странно слышать о идеологическом проекте от мультимиллионера.
Несмотря на это, Тарута настаивает на том, что его партия будет иметь консервативное
направление. "Она будет построена на идеологических принципах консерватизма - это
республиканская партия с главной ценностью – человек... Республиканская идеология
базируется на повышенной обороноспособности, увеличении расходов на защиту,
позволяет носить оружие... она рассчитана на развитие среднего класса населения", заявляет Тарута. Честно говоря, объяснение нардепа не сильно пролило свет на то, на что
именно будет ориентироваться его проект. Тем более, что Тарута не захотел даже
обнародовать его название. Как и то, кто будет финансировать это недешевое
удовольствие... Впрочем, определенная информация для размышлений появилась еще два
месяца назад, когда СМИ написали о том, что вместе с Тарутой новую политическую
партию планируют запускать основатель ТМ "Моршинская", бывший губернатор
Львовской области Николай Кмить и председатель правления аграрной корпорации
"Сварог Вест Груп" Андрей Гордийчук. Последний, кстати, еще до конца прошлого года
принимал участие в "Аграрной партии Украины", но якобы поссорился с руководством АПУ.
Если верить информации из Интернета, партия бывшего губернатора Донетчины получила
название "Основа" и была зарегистрирована еще 10 февраля текущего года. Председателем
зарегистрированной политической силы является Андрей Николаенко, который известен
тем, что зимой 2014 г., в разгар Майдана, тогдашний президент Виктор Янукович назначил
его председателем Кировоградской областной государственной администрации. На тот
момент он запомнился критикой Евромайдана и пугал жителей Кропивницкого (быв.
Кировоград) тем, что "радикалы из других областей" планируют штурм ОГА. Интересно и
то, что Николаенко в 6 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом нардепа
от Партии регионов Сергея Ларина, который позже стал губернатором Кировоградской
области, а потом дорос до заместителя главы Администрации президента Януковича.
Впрочем, после победы Революции Достоинства Николаенко хоть и был уволен, но быстро
оказался в кресле первого заместителя председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты, с
которым и уволился в сентябре 2014 года. Судя по заявлению Таруты о консервативной
идеологии его партии, можно ожидать "закос" под патриотизм. Впрочем, зная риторику
Таруты, можно также ожидать, что его партия оседлает тему Донбасса. Тем более, что
фронтмен новой партии уже публично озвучивал латентно "ватные" планы относительно
урегулирования вопроса ОРДЛО, заявляя о необходимости возврата к власти созыва
Донецкого и Луганского облсовета образца 2010 года. Поэтому можно ожидать, что сейчас
Тарута начнет разгонять новую медиа-волну под названием "Основа – это украинский
Донбасс!" Понятно, что кроме шума никакого реального выхлопа не будет. Но для того,
чтобы пошатать ситуацию, этого будет вполне достаточно...
Читать полностью >>>
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Тотальный кризис как возможность создать
республиканскую партию в Украине
10.04.2017

Сейчас в Украине параллельно идут процессы формирования
нескольких правых партий на, условно говоря, республиканской
платформе. Задача – создать в Украине нормальную правую партию,
которую будут поддерживать средний класс и бизнес, "на века".
В среднем украинский избиратель – это социал-демократически настроенный
человек с уровнем доходов ниже среднего. Этот избиратель готов понять, а существующие
партии – ему предложить "бесплатную медицину", "бесплатное высшее образование",
субсидии и все в таком же духе. Часть этих избирателей, которые никогда не жили в селе и
не владеют земельными паями, совершенно серьезно боятся, что в случае отмены
моратория на продажу земли ее скупят инопланетяне - "обком компартии" все еще на
связи. Бедность и отсутствие экономического роста консервируют такое положение вещей.
Избиратели левых партий руководствуются страхом и собственным невежеством, делают
всех остальных своими заложниками, когда дисциплинированно ходят на выборы и
продают свои голоса за 300 грн (или сколько это сейчас стоит). По сути, эксплуатируя
левые идеи, украинские элиты занимаются консервацией бедности и отсутствия
перспектив для следующих поколений. Даже если в украинской политике появляется
человек с ясным умом и желанием изменить страну, политтехнологи сразу скажут ему, что
это "контрэлекторальная позиция" - не поддерживает большинство избирателей. Сюда
относится приватизация госпредприятий, страховая медицина, платное высшее
образование, дерегуляция, продажа земли, право на владение оружием. Социалдемократические избиратели против всего того, что делает украинский рынок свободным
и интересным для инвестиций. И если вы, например, правый по убеждениям и хотите
провести в Украине реформы, вам нужно безбожно врать в ходе предвыборной кампании, а
потом крушить собственный рейтинг. Я глубоко уверен в том, что для преодоления
отсталости и бедности единственным решением является создание условий, когда каждый
простой человек получит возможность заработать. Чувствуете возможность делать что-то
сами - идите в бизнес. Нет, не беда - вот вам достойное рабочее место с 9 до 6 с достойной
оплатой. У людей не должна болеть голова есть или платить за газ, они должны думать, где
проведут следующий заслуженный отпуск! Выходя на улицу, мы видим кризис во всем ветшают дома, разваливаются школы, нет работы, нет денег. Нет денег на защиту от
болезней, на качественное образование, на достойные пенсии. Страна легла. И самое
страшное, что постсоветская элита, а это по сути своей социал-демократы ничего не смогла
стране предложить, кроме воровства, тупости и местечковости. Вы скажете, что это все
очевидно. И зададите резонный вопрос: "Что делать?". Ответ прост - тотальные и быстрые
изменения, радикальные реформы. Какая цель? Комфортная, процветающая страна,
счастливые, обеспеченные люди вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и
прочего. Экономическая политика - свободная экономика, основанная на свободе
предпринимательства и свободе личности как таковой. Политические инструменты? Здесь
чуть подробнее. С левыми партиями все понятно: они могут только как раньше. Они
продают нам вчерашний день. Что с правыми, поборникам экономической свободы, с теми
кто за снижение налогов, снятие ограничений, мораториев и барьеров, за создание рабочих
мест, за то, чтобы больше зарабатывать, а не меньше тратить? Где те, кто не хочет знать,
как выглядит начальник районной налоговой и какого-нибудь пожарного надзора? За кого
голосуют эти люди на выборах? К сожалению, пока их не видно, их голос слаб ...они заняты
сбором справок и сдачей отчетов. В свободное от обсаживания бюрократов время эти люди
умудряются еще и кормить свои семьи и всю страну. Я уверен, что появление правой
республиканской политической партии позволит прогрессивно настроенной части
общества получить необходимый инструмент для изменения результатов выборов и даст
возможность проводить адекватные реформы, а не "снижать тарифы" или вводить новые
правила и плодить контролирующие органы. Почему избиратели боятся экономической
свободы? Потому что они не понимают, какие перспективы она перед ними открывает.
Конкретный кейс. Избиратели, настроенные социалистически, выступают против
приватизации госсобственности и за снижение тарифов. Но приватизация государственных
генерирующих мощностей и газодобычи создаст конкуренцию на рынке, которая приведет
к естественному, рыночному снижению тарифов на электроэнергию и газоснабжение
соответственно. Невежество и страхи избирателя подписываются системной пропагандой
левых, которую кстати очень часто финансируют поборники всяких общих рынков и
размытия национальной идентичности. Особенно почему-то это практикуют по
отношению к развивающимся странам, таких как наша. Правильно, ведь им нужны рабы
без роду и племени, так легче вымывать ресурсы. Человек бедный уязвим. Кинешь такому
подачку в виде безвиза и грабь дальше. Под политическим давлением Украина теряет свою
субъектность и экономический суверенитет, кризис в стране становится все более
сложным и системным, разрушающим государственность. При всем при этом политики с
правыми убеждениями заняты бесконечной демагогией и умничаньем. В прямом эфире я
предлагал Геннадию Балашову возглавить партию 5.10 и превратить ее из утопии в
реальный проект, но его это не заинтересовало. Сергей Тарута объявил о запуске
политического проекта – но Тарута в этом проекте пока один. Его заявление – это просто
попытка занять нишу. Участников процесса становится еще больше, хаос умножается. В
этом хаосе нет совершенно никакой рациональной, прагматичной составляющей. Помоему, необходимость объединения правых очевидна. Но за экономическую свободу нужно
бороться также, как и за любую другую. Я приглашаю к профессиональному диалогу тех,
кто проводил расчеты по проектам кардинальных правых реформ, моделировал новое
законодательство в экономической, социальной сферах и госуправлении. Мы должны
перезаложить
экономический
фундамент
страны:
четко
обозначить
цели,
последовательность действий для их достижения и список конкретных задач. Уверен мы
справимся сами, без варягов и приевшихся политиков-банкротов из прошлого. По сути, мы
должны создать современную республиканскую партию в Украине. При поддержке наших
партнеров-республиканцев из США - это совершенно реально.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
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С.ТАРУТА

Зачем Тимошенко и компания гонят украинцев
на новый "шатун"
13.04.2017

Среди требований оппозиции - ни одной экономической, ни одной
инициативы, которая бы прекратила войну. Зато украинцам предлагают
приобщиться к митингам за абсолютно эфемерные вещи.

"Мы все помним, как идя в новый парламент, все партии, которые сейчас в нем
находятся, обещали политреформу. Поэтому мы требуем от председателя Рады,
президента, фракций большинства включить в повестку дня сессии законопроекты о
выборах по пропорциональной системе по открытым спискам №1068-1, 1068-2,
законопроект об импичменте президента № 2278, проект о ВСК авторства депутатов от
"Батькивщины", а также законопроект об изменениях в Конституцию №1776 относительно
отмены неприкосновенности народных депутатов", - озвучил требования оппозиционеров
Виктор Чумак. Который, напомним, был избран в одном из столичных округов от "Блока
Петра Порошенко", был членом фракции БПП, но в феврале 2016 из нее вышел. А еще
напомним, что в его предвыборной программе об отмене неприкосновенности речь не шла.
Но это так, к слову. Чумак также заявил: в случае, если требования оппозиции не будут
включены в повестку дня сессии, нардепы не исключают проведения "акций прямого
действия". Проще говоря, украинцам предлагают принять участие в неком весеннем
"шатуне" за идеи, которые пока не несут никакого конструктива для простых граждан.
Итак, о чем говорит Чумак. Во-первых, система выборов по открытым спискам, безусловно,
нужна, но она не ко времени. Очередные парламентские выборы состоятся осенью 2019
года, а внеочередных, несмотря на мечты оппозиционеров, не будет. Они могут сколько
угодно рассказывать мифы об отсутствии коалиции или разоблачать ситуативное
голосование вместе с коалицией отдельных депутатских групп, однако законных
оснований для роспуска ВР не существует. К закону об открытых списках вполне можно
вернуться впоследствии, это не то, что сейчас волнует украинцев. Во-вторых, все прекрасно
понимают, зачем оппозиционеры поднимают тему законопроекта об импичменте
президента. Даже если он появится в повестке дня, и, на самом деле, его стоило бы вынести
на голосование, то он будет провален самими же оппозиционерами. Их лидеры спят и видят
себя в главном кресле на Банковой. Так что разговоры о таком законе - банальная
манипуляция. Здесь даже не о чем говорить. В-третьих, ВСК по расследованию
деятельности председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все предыдущие
парламентские следственные комиссии, - это исключительно пиар-площадка.
Расследованием и по Гонтаревой, и по ее замам должно заниматься НАБУ. И оно это делает.
Если Тимошенко или кто-то другой хочет добиться наказания для руководства НБУ, нужно
не заговаривать тему в ВСК, а давать показания ведомству Артема Сытника. Более широкие
требования к власти озвучила Юлия Тимошенко, которая, что очень заметно, повышает
градус оппозиционной риторики, чтобы, таким образом, убрать со своего пути остальных
претендентов на лидерство. В Частности, "Самопомич". Итак, Тимошенко оседлала три
темы: реализация меморандума с МВФ, референдум по продаже земли и новая
Конституция. Точно так же она когда-то пиарилась на референдуме о вступлении в НАТО,
осенью 2015 года и в течение почти всего 2016-го - на газовой теме. Но когда люди начали
получать субсидии, тема была ею снята с повестки дня. ...
Читать полностью >>>
© Юрій Васильченко, Depo.ua
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

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

11.04.2017

Виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”, який
входить до заснованої Джорджем Соросом мережі Фундацій відкритого
суспільства, Євген Бистрицький залишає свою посаду.
“Час роздавати і час збирати себе”, – написав він у фейсбуці і поділився оголошенням
фонду “Відродження” щодо пошуку нового виконавчого директора. Кінцева дата подання
документів для претендентів – 15 травня 2017 р., початок роботи – осінь 2017 р. Фонд
“Відродження” – найбільша та найстаріша благодійна фундація в Україні. Своєю місією
фонд декларує розвиток відкритого, плюралістичного суспільства в Україні на основі
демократичних цінностей, підтримку значущих громадських ініціатив. “Відродження”
надає фінансову та експертну підтримку організаціям громадянського суспільства України.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
Екс-міністр Абромавичус отримав
нову посаду в Україні
19.04.2017

Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус очолив наглядову раду Української академії корпоративного управління за участю представників МВФ, ЄБРР і МФК.

А.АБРОМАВИЧУС

У наглядову раду також увійшли постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше,
керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, глава
представництва МФК в Україні Олена Волошина. "Це буде некомерційний проект, який
підтримується міжнародними фінансовими організаціями. Завдання - навчати людей як з
приватного, так і з державного сектора корпоративного управління", - прокоментував це
призначення Абромавичус. Згідно з даними в держреєстрі юросіб, громадська організація
"Українська академія корпоративного управління" зареєстрована на початку березня 2017
року. Її засновниками виступили член Стратегічної групи радників по підтримці реформ в
Україні та комітету з призначення керівників держкомпаній Андрій Бойцун, керуючий
партнер компанії з пошуку керівного персоналу Odgers Berndtson Роман Бондар і екс-глава
цільової команди реформи управління держвласністю МЕРТ Адомас Аудіцкас, який очолив
Академію як президент. Як уточнив Бойцун, членами наглядової ради також стали
головний виконавчий директор ІК Horizon Capital Олена Кошарна, директор Офісу по
залученню та підтримці інвестицій Даніель Білак, директор інвестиційно-банківського
підрозділу ІК "Драгон Капітал" Брайан Бест і екс-член НКЦБФР Оляна Гордієнко, яка
нещодавно перейшла в ЄБРР. "Засновники та члени наглядової ради Академії - люди, які
стояли біля витоків корпоративного управління в Україні", - пояснив принципи
формування наглядової ради Абромавічус. Він додав, що Академія планує також брати
участь в розробці законодавчих і нормативних актів у цій сфері. Як відомо, 3 лютого 2016
року міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про рішення подати у
відставку через відсутність підтримки і активну протидію проведеним його командою
реформ. Міністр звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Ігоря
Кононенко блокуванні роботи МЕРТ і здійсненні тиску.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НАУКА

Розпочався конкурс з обрання членів Наукового комітету
Нацради з питань розвитку науки і технологій
11.04.2017

Відкрито конкурс з обрання членів Наукового комітету Національної
ради України з питань розвитку науки і технологій. Він триватиме
упродовж 30 днів – до 23 години 59 хвилин 10 травня.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів, зокрема, передбачають: участь у розвитку
наукової сфери України; значні особисті наукові та науково-організаційні здобутки, визнані
фаховою спільнотою; широкий науковий світогляд, комплексні знання та наукові
зацікавлення у різних сферах науки і техніки; досвід проведення експертної діяльності,
міжнародного наукового співробітництва, виконання високотехнологічних проектів.
Міносвіти запрошує представників наукової спільноти долучитися до формування першого
складу Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
Орієнтовно результати конкурсу будуть оприлюднені 25 травня. Нагадаємо, що Нацрада
складатиметься з 2-х комітетів – Наукового та Адміністративного, які матимуть однакову
кількість членів. Склад Наукового комітету на основі конкурсу формуватиме спеціально
створений відповідно до європейської практики Ідентифікаційний комітет з питань науки.
До нього увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 –
іноземні вчені. 5 квітня 2017 року Уряд ухвалив рішення щодо утворення Національної
ради України з питань розвитку науки і технологій. Під керівництвом Прем’єр-міністра
вона формуватиме та реалізовуватиме єдину наукову та інноваційну політику держави, а
також стане ключовим елементом створення нової системи управління науки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МОН України
В’ячеслав Кириленко взяв участь у роботі звітної сесії загальних зборів
Національної академії наук України
13.04.2017

В четвер, 13 квітня, Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко взяв
участь у роботі звітної сесії загальних зборів Національної академії наук
України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Участь у зібранні також взяли члени і наукові працівники НАН України, народні
депутати, представники органів державної влади, наукової громадськості та ЗМІ. У своєму
вітальному слові В’ячеслав Кириленко від імені Прем’єр-міністра привітав усіх присутніх із
проведенням загальних зборів НАН України і побажав науковцям плідної роботи. Віцепрем’єр-міністр відзначив, що Уряд перебуває у постійному діалозі із вченими і
налаштований на конкретні результати цієї співпраці. В’ячеслав Кириленко також
зазначив, що реформа науки має стати рушійною силою позитивних змін в економіці та
суспільстві. «Нещодавно Уряд ухвалив рішення про створення Національної ради з питань
розвитку науки і технологій, яку очолив безпосередньо Прем’єр-міністр. Це основний
стратегічний орган реформування наукової сфери та інновацій. Роль Нацради буде значною
в тому числі і для обрання напрямків фінансування науки. Наступним кроком буде
створення Національного фонду досліджень», - повідомив В’ячеслав Кириленко. Під час
сесії з доповіддю про діяльність НАН України у 2016 році та основними завданнями її
подальшої роботи виступив президент Національної академії наук України академік НАН
України Борис Патон. Також під час зібрання було обговорено найвагоміші досягнення в
галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного
періоду й окреслено основні пріоритети.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра В.Кириленко
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НА ПОЧАТОК

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Директор фонду Сороса в Україні звільняється
після 19 років на посаді

АНОНС
ФОКУС

Інвестиційні проекти Києва були
представлені у франкфурті
11.04.2017

Столичні інвестиційні проекти представили найбільшим світовим
інвесторам на виставці InvestmentManagementExhibition, що проходила у
Франкфурті (Німеччина) 7 та 8 квітня.
На заході були присутніми більше ніж 100 потенційних інвесторів, представників
муніципалітетів Барселони, Цюріха, Рейк’явіка, Берліна, а також ділових кіл ОАЕ, Чехії,
Білорусі та ін. Інвестори ознайомилися з інвестиційним потенціалом української столиці
загалом та з проектами у сфері енергоефективності, транспортної інфраструктури, спорту
та рекреації. Загалом, на IME були представлені проекти у сфері енергоефективності,
транспортної інфраструктури, спорту та рекреації. Серед найбільших проектів:
індустріальний парк "Київська бізнес-гавань", гірськолижний комплекс "Пирогово", проект
канатної дороги (за маршрутом Арка дружби народів, парк "Володимирська гірка",
Поштова площа, Труханів острів, Гідропарк), проекти модернізації заводу "Енергія" та
сміттєпереробних комплексів, а також будівництво шкіл, дошкільних навчальних та
медичних закладів. Сьогодні для Києва у пріоритеті просування прямих іноземних
інвестицій, підтримка державно-приватного партнерства та створення індустріальних
парків. Саме ці напрямки були ключовими на цьогорічній IME.
Читати повністю >>>
За матеріалами investinkyiv.gov.ua
ЧОМУ КИЇВ?

СТАТИ ІНВЕСТОРОМ

ПРОЕКТИ МІСТА

ІСТОРІЇ УСПІХУ

ПАНОНС ПОДІЙ ТА ЗАХОДІВ

22 по 24 квітня 2017 р. у м. Каїр (Єгипет) відбудеться найбільша на
Африканському континенті міжнародна спеціалізована виставка харчової та
сільськогосподарської промисловості «Food Аfriса 2017». Читати повністю >>>
З 25 по 26 квітня 2017 року в Кувейті під патронатом Міністерства торгівлі та
промисловості емірату і за підтримки Посольства України в Кувейті відбудеться
Україно-Арабський Бізнес-форум. Метою заходу є презентація експортного
потенціалу України та залучення інвестиції з Близького Сходу до найбільш
конкурентоздатних галузей вітчизняної економіки. У Форумі планують взяти участь
представники провідних фінансово-промислових груп регіону - АІ SAER, АІ Maousherji
Group, Al-Arfaj Group, члени торгово-промислової палати Кувейту та місцеві імпортери
продуктів харчування. Читати повністю >>>
26 апреля 2017 г. в Киеве (Fairmont Grand Hotel Kyiv) Vogue UA проведет
вторую Fashion & Business конференцию, на которой своими знаниями и
уникальным опытом поделятся эксперты из Нью-Йорка, Лондона и Милана.
Читать полностью >>>
27 квітня 2017 року у м.Києві відбудеться II «Український форум з оборони та
безпеки» з фокусом на залучення інвестицій в сектор оборони. Організатор
Форуму – A7 CONFERENCES, під патронатом Міністерства оборони України.
Читати повністю >>>
27 квітня цього року Торгово-промислова палата України спільно з Одеською
національною академією зв'язку ім. О.С. Попова та Офісом ефективного
регулювання (BRDO) за підтримки Ради експортерів та інвесторів при МЗС
України запрошують на Перший міжнародний форум інноваторів «Цифрова Україна - Switch
on your business», який відбудеться в м. Одеса. Читати повністю >>>
2 по 5 травня 2017 року в м. Кабул (Афганістан) відбудеться Перша міжнародна
виставка виробів з пластику «Afghan Plast Expo». Метою виставки є ознайомлення
з інвестиційними можливостями Афганістану, зокрема в рамках пластмасової
промисловості. Організатори виставки компанія «Bright Business Complex» та
Торгово-промислова палата Афганістану. Читати повністю >>>
11 - 14 мая 2017 г. в Киеве (ВЦ «КиевЭкспоПлаза») пройдет 33 международная
выставка ювелирных изделий «Ювелир Экспо Украина» (признана UFI). Ведущая
международная выставка ювелирных украшений, центральное отраслевое
событие для всех представителей ювелирного рынка. В рамках мероприятия пройдет: 21
специализированная выставка аксессуаров и модных украшений «Салон аксессуаров и
модных украшений»; 25 специализированная выставка оборудования для ювелирного
производства «Ювелир Маш Экспо». Читать полностью >>>
15 по 17 травня ц.р. у м. Міннеаполіс (штат Міннесота, США) відбудеться
Американсько-Український торгівельно-інвестиційний форум. Метою форуму є
поглиблення співпраці між компаніями України та США в контексті збільшення
обсягів експорту/імпорту, пошуку нових партнерів, залучення інвестицій, консультативнотехнічної допомоги тощо. Читати повністю >>>
19-20 травня ц.р. Україна в Києві приймає Глобальну конференцію відкритості
органів законодавчої влади. Конференцію, яка відбуватиметься 2 дні поспіль,
приймає Верховна Рада України та організовує Робоча група з законодавчої
відкритості Партнерство «Відкритий уряд» та Ініціатива «Відкритий парламент» в Україні.
Читати повністю >>>
19 – 20 мая 2017 г. в Киеве Международная научно-практическая конференция
управление проектами в развитии общества «PMKiev'17» на тему: «Развитие
компетенций проектного управления в условиях кризиса». Читать полностью >>>
23 травня під патронатом Київського міського голови в столиці відбудеться
Перший щорічний Форум співпраці та розвитку громади м. Києва. Мета Форуму –
сприяння налагодженню діалогу між представниками місцевих органів влади та
громадянського суспільства. Читати повністю >>>
25 мая 2017 года в Торгово-промышленной палате Украины состоится III
Национальный форум по поддержке экспорта. Для представителей торговых
компаний, производственных корпораций, международных и местных банков,
страховых компаний, международных финансовых институтов и государственных
структур это мероприятие является беспрецедентной платформой для общения и
обсуждения злободневных проблем. Читать полностью >>>
25 - 26 мая в Киеве пройдет 18-Киевский Международный Фестиваль
Рекламы. Фестиваль по формату, конкурсным правилам, требованиям,
программе, составу жюри полностью соответствует международным
стандартам проведения рекламных креативных фестивалей. Читать полностью >>>

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

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

