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Попри різке зменшення за останні роки торговельно-економічної
залежності України від Росії, у деяких секторах усе ще спостерігається її
загрозливий для національної безпеки рівень

Останні п’ять років минули під знаком активного згортання українсько-російських
торговельно-економічних контактів. Спочатку поштовхом стало створення у 2011‑му
Митного союзу в складі Росії, Казахстану та Білорусі, після чого Москва вдалася до
торговельних воєн проти наших виробників, щоб примусити Київ до вступу. А з літа 2013го, особливо після початку російської військової агресії проти України у 2014-му та
набрання чинності економічною частиною Угоди про асоціацію України з ЄС із 2016-го, цей
процес пришвидшився. Економічна складова гібридної війни мала для обох країн високу
ціну. Український експорт товарів та послуг до РФ у 2016 році зменшився до $6,68 млрд
проти $20,31 млрд у 2013-му та $25,26 млрд на історичному піку в 2011-му. Ще більших
втрат зазнали російські постачальники: імпорт з Росії 2016-го впав до $5,65 млрд проти
$24,65 млрд 2013-го та $30,47 млрд 2011-го. Переможцем, якщо його так можна в цій
ситуації назвати, вийшла все ж таки українська сторона. Величезний дефіцит торгівлі з РФ,
який у 2011-му перевищував $5,2 млрд, 2016-го змінився профіцитом у понад $1 млрд.
Нещільна «зачистка». Головне — Росія втратила свій колишній статус ключового
для української економіки торговельного партнера, залежність від якого в попередні
десятиліття змушувала постійно оглядатися на позицію Москви навіть уряди з
проєвропейською орієнтацією, а чи не більшість виробників робила її лобістами в Україні.
Ця втрата залежності зараз є об’єктивною на рівні економіки загалом, але, на жаль, усе ще
не утвердилася у свідомості, а отже, і позиціонуванні значної частини бізнесу. Як наслідок
— чимало його представників за інерцією лишаються проросійськими. Сприяє цьому й
збереження залишків економічної залежності від Росії. Від великої заборгованості низки
українських компаній перед російськими банками, засилля в них заїжджого російського
топ-менеджменту до збереження все ще значної залежності від постачання з РФ
стратегічної для ключових секторів економіки сировини й енергоресурсів, а також
залежності експорту деяких видів вітчизняної продукції від російського ринку. Щоб
подолати їх, потрібні нові поштовхи від суспільства та/або цілеспрямовані обмежувальні
заходи з боку держави. До найбільших успіхів у звільненні України від засилля російського
бізнесу останнім часом можна зарахувати різку втрату позицій підконтрольної російському
«Внешэкономбанку» корпорації ІСД, яка у 2013 році контролювала до 20% українського
виробництва металопродукції, а після останніх подій із блокадою ОРДіЛО майже цілковито
його втратила. Чи продаж російським власником Харківського тракторного заводу. Чи
санкції проти російських банків та інших компаній, які змусили їх шукати шляхи відходу з
українського ринку включно з продажем української дочки «Сбербанка». Однак
зберігається загроза фіктивності такого продажу, бо насправді це продаж пов’язаним із
російським бізнесом структурам, як це сталося з тим самим «Сбербанком» в Україні. Або
використання ситуації зі зменшенням присутності російського бізнесу на окремих
українських ринках для їх монополізації формально українськими, однак фактично тісно
пов’язаними з Росією українськими компрадорами на кшталт СКМ Ріната Ахметова чи
структур Олександра Ярославського, який давно діяв в Україні як агент російського
олігарха Олеґа Дєріпаскі. За результатами обговорення перспектив і доцільності
збереження бізнесу з РФ в Україні у березні 2016 року президент Російського союзу
промисловців і підприємців Алєксандр Шохін заявив, що, на думку Путіна, «все-таки трохи
ще треба потерпіти. Принаймні шанс є». Доки ця думка не зміниться на протилежну й не
виллється в масовий і безповоротний вихід російського бізнесу з України, лишається ще
дуже багато зробити. Тим більше що простежується й протилежна тенденція до
нарощування присутності на українському ринку інших російських фінансово-промислових
груп, як-от група «Альфа», яка нещодавно на додачу до однойменного українського
дочірнього банку придбала в італійського UniCredit одну з найбільших українських
фінустанов Укрсоцбанк та яка і далі контролює одного з двох найбільших мобільних
операторів «Київстар» і має вплив на іншого — life:). Зберігається безперешкодне
панування на ринку й іншої російської телекомунікаційної компанії МТС (попри ребрединг
її української дочки у Vodafone), а також численних російських провайдерів на ринку
інтернету та телекомунікаційних послуг. У цьому контексті нещодавні рішення про
заборону російських соціальних мереж в Україні видаються лише маленькою частиною тієї
великої роботи, яку все ще потрібно виконати, щоб звільнити країну від засилля у
стратегічних секторах агентів впливу Кремля, котрими є і не можуть не бути будь-які
російські структури з огляду на тотальну залежність бізнесу від спецслужб у РФ.
Останні тенденції у двосторонній торгівлі. Експорт українських товарів до РФ
2016-го сягнув дна (можливо, проміжного) у $3,59 млрд (або 9,9% загального обсягу) проти
$15,05 млрд (23,8%) у 2013-му та $19,8 млрд (29%) у 2011-му. Натомість від початку 2017го почав динамічно зростати і за січень — квітень сягнув $1,28 млрд, тобто на 38,5% більше
порівняно з аналогічним періодом 2016-го. Водночас розмах торговельних воєн останніх
років призвів до того, що в сукупному вітчизняному експорті до Росії обсяги товарів і
послуг майже зрівнялися. Останніх до РФ торік було експортовано на $3,094 млрд (майже
32,1% загального експорту послуг з України). Зменшення порівняно з 2013-м чи 2011-м тут
також помітне (тоді їхня частка сягала відповідно 36,9% та 38,5%), однак не так, як в
експорті товарів. На перший погляд, залежність України від експорту послуг до РФ
лишається все ще дуже значною, а обмін ними бачиться вигідним насамперед Україні, адже
забезпечує чимале додатне сальдо ($3,1 млрд експорту проти менш як $0,5 млрд імпорту у
2016-му). Однак за такими позірними цифрами приховується зовсім інша реальність.
Левову частку вітчизняного експорту становлять транспортні послуги (89,6%, або $2,77
млрд експорту та $2,63 млрд додатного сальдо). А в їхньому складі, своєю чергою, понад
80% забезпечує транзит російського газу українською ГТС. Цей транзит є експортом послуг
в Росію лише внаслідок того, що свого часу наше керівництво дозволило росіянам зберегти
постколоніальний підхід до України та її ГТС. І продавати газ європейцям не на українськоросійському кордоні, як це мало би бути, а на українській ділянці колишнього державного
кордону СРСР. Фактично такий підхід закріпляв статус України мало не як російської
автономії, територією якої Газпром просто транспортував свій газ споживачам. Реалізація
вже анонсованих українською стороною намірів змінити підхід після завершення чинного
контракту на транзит у 2019 році призведе до того, що європейські споживачі матимуть
купувати блакитне паливо в Газпрому на російсько-українському кордоні. Адже саме до
європейських країн, а не до РФ здійснюватиметься й експорт послуг із його транзиту.
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КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Якщо ж не брати до уваги транспортування газу, то з’ясовується, що про жодне
істотне додатне сальдо в торгівлі послугами з Росією не йдеться. Власне, за винятком
транспортних послуг Україна має значний позитивний баланс лише в таких сферах, як ІТ
($145,1 млн експорту проти $68,1 млн імпорту), ремонт і технічне обслуговування ($29,3
млн проти $5,3 млн), будівництво ($5,5 млн проти $1,3 млн) та переробка давальницької
сировини ($4,2 млн проти $0,9 млн). Натомість Росія зберігає великий позитивний баланс у
наданні Україні низки видів послуг, які свідчать про збереження постколоніальної інерції в
бізнесовій та фінансово-страховій сферах: ділових ($206,7 млн імпорту проти $119,1 млн
експорту), фінансових ($34,6 млн проти $2,7 млн), страхових ($5,7 млн проти $1 млн), а
також роялті та інших, пов’язаних із використанням інтелектуальної власності ($10,55 млн
проти $7,25 млн). Слабким місцем українського експорту товарів до РФ лишається те, що
більшість із них усе ще має дуже велику частку поставок саме на російський ринок у їх
загальному вивозі з України. Наприклад, у січні — квітні 2017 року 70% усіх наших
поставок до Росії становили товари, кожного з яких туди збували від 40% і більше
загального їх експорту з України. А для близько третини українських поставок до РФ частка
російського ринку взагалі становить 70% і більше всього їх експорту з України. На
російський ринок спрямовується майже весь український експорт глинозему (96,1% за
перші чотири місяці 2017 року на загальну суму $166,6 млн) і весь — радіоактивних
елементів та ізотопів (на $36,6 млн). Вони лишаються пам’яткою російській стратегії
інкорпорації українських активів у «транснаціональні корпорації» РФ. У першому випадку
йдеться про продукцію Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який є частиною
«Российского алюминия» Олеґа Дєріпаскі та партнерів. При цьому засилля російського
монополіста призвело до того, що, маючи усі підстави для повного задоволення внутрішніх
потреб і навіть експорту алюмінію та виробів із нього, Україна досі його переважно
імпортує, зокрема й із тієї ж таки РФ. А «Российский алюминий» не виконав (та й не
збирався виконувати) зобов’язання, взяте на момент приватизації МГЗ, щодо будівництва в
Україні комбінату для переробки частини глинозему в алюміній на місці. Понад те,
тривалий час навмисне блокував роботу й фактично знищував й інше підприємство галузі
— Запорізький алюмінієвий комбінат. Експорт до Росії всієї атомної сировини, що
використовується для подальшого виробництва ядерного палива та матеріалів у РФ, які
потім у готовому вигляді імпортуються до України, є наслідком багаторічної бездіяльності
нашої влади у створенні власного циклу виробництва ядерного палива для українських
АЕС. Однак велика залежність від російського ринку (понад 40% усього експорту)
зберігається ще принаймні за трьома десятками видів української продукції, вартість
поставок кожного з яких до РФ становить близько 1 млрд грн на рік і більше. Передусім
ідеться про низку видів продукції машинобудування, що були зав’язані на постачання
комплектуючих російським підприємствам. Це турбодвигуни (на загальну суму $83,1 млн за
січень — квітень 2017-го, або 66,8% усього їх експорту з України за цей час), вагони ($22,9
млн, або 82,4%) та комплектуючі до них і локомотивів ($24,5 млн, або 53%), насоси для
рідин ($24,2 млн, або 65,9%), електричні двигуни та генератори ($16,1 млн, або 63,5%),
трансформатори ($12,3 млн, або 44,7%), механізми передачі руху ($14,5 млн, або 68,5%),
агротехніка ($11,5 млн, або 64,8%) та обладнання для роботи з ґрунтом, камінням і рудою
($8,9 млн, або 62,5%). Як бачимо, російський ринок лишається для цих виробників
ключовим в експортних поставках, а подекуди й загальному обсязі випуску, попри помірні
поставки відповідної продукції. З одного боку, це ілюструє інерційність маркетологічних та
виробничих стратегій менеджменту відповідних підприємств, який докладає недостатньою
зусиль для пошуку можливостей переорієнтувати свої виробничі потужності на випуск
модифікацій продукції, що збувалася б на третіх ринках або всередині країни. З другого —
вказує на відсутність державної політики підтримки переорієнтації таких підприємств із
російського ринку на внутрішній чи ринки третіх країн. Зокрема, і через цільове пільгове
кредитування закупівлі та модернізації обладнання, перенавчання персоналу.
Позначаються також недостатній обсяг держзамовлення і часто безпідставне надання
переваги при закупівлі відповідної техніки та обладнання в самій Україні. Велика
залежність від російського ринку зберігається також за окремими видами готового
металопрокату. Наприклад, до РФ досі надходить 77,5% вітчизняного експорту кутиків,
фасонних та спеціальних профілів зі сталі (на $72,3 млн за перші чотири місяці 2017-го),
58,1% плоского прокату зі сталі з гальванічним покриттям (на $27,8 млн), 72,7% плоского
прокату з легованої сталі (на $20 млн), 48,1% експорту прутків, брусків та спеціальних
профілів із корозійностійкої сталі (на $14,5 млн). Як бачимо, для експорту окремих видів
прокату залежність від російського ринку була дуже великою, хоча на тлі вивозу всього
сталевого прокату (який за той самий період становив $1,4 млрд) чи тим більше всієї
продукції чорної металургії ($2,9 млрд) означені обсяги порівняно незначні. Не існує більше
й колишньої залежності від російського ринку українських виробників труб, які в минулому
були чи не основними фігурантами торговельних воєн двох країн. У січні — квітні 2017
року частка РФ у їх експорті з України становила лише 24,3% (на $31,2 млн). Водночас
чималу залежність від російського ринку все ще мають виробники низки видів іншої
промислової продукції з України. Зокрема, до РФ спрямовується 50,5% українського
експорту шпалер (на $20,2 млн за січень — квітень 2017‑го), 58,4% — керамічної плитки
(на $12,8 млн), 45,1% — некрейдованого паперу та картону (на $9,5 млн), 50% —
пластмасової тари для транспортування і пакування товарів (на $13,5 млн). Попри те що
мова аж ніяк не про провідні галузі української економіки, у річному вимірі все ж за кожним
із названих видів товарів також ідеться про обсяги реалізації в РФ на 1 млрд грн і більше. Її
частка в їх загальному експорті дуже велика, тож втрата російського ринку для низки
виробників відповідних галузей може бути досить болючою. Таким чином, зменшення
частки російського ринку з близько 30% загального експорту вітчизняних товарів до 9,3%
(за перші чотири місяці 2017‑го) відбулося на тлі нерівномірності за окремими групами
товарів. Тоді як більша їх частина до Росії або взагалі не постачається, або постачається в
межах кількох відсотків загального експорту. Основу українських поставок до РФ і далі
становлять ті товари, переважна частина яких дуже залежна саме від цього ринку, що
робить їх постачальників надзвичайно вразливими не лише до тамтешньої економічної
кон’юнктури, а й до двосторонніх відносин. А в реаліях України це означає переважно їх
орієнтацію на лобіювання російської позиції. …
Читати повністю (інфографіка) >>>

© Олександр Крамар

За матеріалами tyzhden.ua
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У Мінекономрозвитку завершили роботу над Національною
доповіддю “Цілі сталого розвитку: Україна”
24.05.2017

Відбулося завершальне засідання міжвідомчої робочої групи високого
рівня для організації процесу імплементації Цілей сталого розвитку для
України за участі представників агенцій ООН в Україні.
Учасники завершального засідання обговорили результати роботи профільних
органів виконавчої влади, експертного середовища, громадськості, представників агенцій
ООН та Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ). Результатом цієї роботи є
узгоджені національні цілі, завдання, цільові показники, що складають основу
представленої для розгляду Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”.
«Україна є лідером у регіоні у процесі локалізації та адаптації Цілей сталого розвитку. Але у
підсумку важливо не лише реалізувати напрацьовані плани та цілі, важливо ефективно
втілити усі завдання, які сприятимуть економічному піднесенню, розкриють потенціал
України та забезпечать розвиток та зростання якості життя людей», - наголосив Степан
Кубів. Михайло Тітарчук, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі додав
важливість зосереджених зусиль щодо втілення напрацьованих документів. “Проведена
велика робота і зараз ми маємо чудову можливість координовано працювати над втіленням
напрацьованих завдань. Ми не просто визначили орієнтири та показники. але і узгодили
зусилля та напрямки, де потрібна міжвідомча ефективна взаємодія. Це дуже важливо для
подальшого успішного руху до сталого розвитку і зростання”, - підкреслив Михайло
Тітарчук. Прийняте рішення засідання міжвідомчої групи високого рівня є позитивним
підсумком проміжного етапу виконання вищезгаданої резолюції Генеральної Асамблеї ООН
щодо впровадження урядами країн світу концепції сталого розвитку. Сталий розвиток
спрямований на економічне зростання, поліпшення якості життя для всіх громадян без
збільшення використання природних ресурсів. Це вимагає розуміння і пошук шляхів
впливу на поведінку окремих людей і практику урядів аж до структур міжнародного рівня.
Міжвідомча робоча група високого рівня утворювалася для координації процесу з вироблення
загального бачення Цілей сталого розвитку для України, визначення відповідних завдань та
показників для України з кожної цілі, забезпечення координації діяльності 17 експертних цільових
підгруп з адаптації ЦСР, підготовки проекту Національної доповіді “ Цілі сталого розвитку: Україна”. У
засіданні взяли участь представники агенцій системи ООН в Україні: Яцек Тишко, Директор Об’єднаної
програми ООН з ВІЛ/СНІДУ, Фарух Тоіров, Програмний координатор, Продовольча та
сільськогосподарська організація ООН, Маркус Бранд, Голова стратегічного відділу, ПРООН, Ігор
Шантьофорт, Старший Координатор Кластеру з питань житла та забезпечення непродовольчою
гуманітарною допомогою. Це ще раз засвідчує про тісну співпрацю уряду України з Представництвом
ООН в Україні з питань впровадження прийнятого ООН Порядку денного в галузі сталого розвитку на
період до 2030 року.

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ
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Андрій Парубій: Європейська інтеграція – це наш
світоглядний напрямок розвитку

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону "Про
фонд енергоефективності”. докладніше

Голова Верховної Ради України, вітаючи учасників панельної
дискусії високого рівня «Законотворчий процес та європейська
інтеграція в контексті парламентської реформи», висловив вдячність
партнерам з Європейського Парламенту, Венеціанської Комісії, Ради
Європи, з програми USAID РАДА та Проекту "РАДА за Європу" за
А.ПАРУБІЙ
постійну підтримку нашої внутрішньої реформи.
«Для нас ця підтримка дуже важлива, вона додає нам сили у непростій роботі, ми
отримуємо неоціненний досвід роботи інших Парламентів. Це полегшує нам пошук
відповідей на виклики, які ставить перед нами реформа Парламенту», - сказав А.Парубій.
«Панельна дискусія високого рівня є яскравим свідченням об’єднання зусиль багатьох сил,
які бажають вдосконалити найвищий законодавчий орган України. Це і народні депутати
України, що в режимі робочої групи опрацьовують питання реалізації дорожньої карти
реформи, це Апарат Верховної Ради і наші постійні партнери, які готують інформаційні та
експертні матеріали та допомагають нам у підготовці міжнародних дискусій», - зазначив
Голова Парламенту. Він нагадав, що у режимі дискусійного майданчика “Діалоги Жана
Моне”, організованого за підтримки Європейського Парламенту і місії Пета Кокса,
відбувається пошук «політичного консенсусу між представниками фракцій українського
Парламенту стосовно модернізації регламенту». За словами Голови Верховної Ради,
сьогоднішня дискусія - один із етапів знаходження порозуміння щодо втілення
рекомендацій, розроблених Місією Пета Кокса. «Нагадаю, Верховна Рада України прийняла
Постанову «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України». Першим пунктом цієї
Постанови є необхідність схвалення цілісної концепції законодавчого процесу», - сказав
А.Парубій, додавши, що «це одна із ключових рекомендацій». Він наголосив на необхідності
виробити і схвалити цілісну ефективну модель формування законопроектів «з урахуванням
потреб країни та відповідальності перед виборцями». А.Парубій зазначив, що «така
традиція вже входить в роботу Верховної Ради України, зокрема як рекомендація «Білої
книги» -обговорення законопроекту до того, як він буде поданий до Парламенту». За
словами Голови Парламенту, така практика була застосована ще восени, коли Уряд
презентував концепцію і ідею проекту Державного бюджету, коли усі етапи, усі норми його
обговорювалися в першому і другому читанні, так само Уряд презентував концепцію і
філософію проекту пенсійної реформи. «Ця презентація викликала немалу дискусію в залі,
тим не менше, - так і має починатися законотворчий процес», - сказав А.Парубій, - «спочатку
презентація, потім обговорення у фракціях і Комітетах, а потім - остаточний документ буде
у першому і у другому читанні подано до сесійної зали». Голова Верховної Ради підкреслив,
що «одна із головних цілей реформи Верховної Ради України - сформувати законотворчий
процес, який би передбачав активне включення громадянського суспільства, зацікавлених
представників професійної спільноти та бізнесу».
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
На пленарному тижні було досягнуто важливих кроків з
гармонізації законодавства України і ЄС
26.05.2017

За словами Голови Парламенту в інтерв’ю телеканалу «РАДА», цього
тижня ухвалено «понад два десятки позитивних рішень – вісім законів у
цілому, сім законів - у першому читанні, п’ять постанов», що, на його думку,
є «високим результатом роботи Верховної Ради України».
А.Парубій особливо відзначив роботу Парламенту у вівторок, коли розглядались
блоки питань Комітетів з питань свободи слова та ЗМІ і екологічної політики: «Ми змогли
повністю ці два тематичні блоки пройти. Ми вже говорили про закон про мову на
телебаченні, і прийняли ще два закони з інформаційного блоку; також повний блок
законопроектів, які були рекомендовані Комітетом з питань екологічної політики, були
підтримані, - і вони навіть є ширшими, аніж питання екологічної політики, бо поміж них є
закони, які давно просить прийняти Європейський Союз, зокрема, про оцінку впливу на
довкілля». «Це є фактично гармонізація законодавства України та ЄС, - наголосив Голова
Парламенту і додав, – Це закони, які можна назвати не тільки екологічними, а також і
євроінтеграційними». А.Парубій відмітив також і жорстку дискусію під час розгляду закону
про кібербезпеку у четвер. «Цей закон був надзвичайно важливий для питання безпеки, бо
інформаційна складова війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є дуже значною», сказав він і наголосив, - «У питанні кібербезпеки нам було важливо зробити крок вперед, і
ми зробили цей крок». За його словами, закон був обговорений, всі поправки, які викликали
дискусію, були вилучені. І перед остаточним прийняттям в другому читанні було ухвалено
рішення направити його на повторне друге читання. «Я сподіваюсь, вже у найближчі тижні
ми зможемо остаточно цей закон прийняти, і я вважаю, що ми зняли ту інтригу, яка навколо
цього закону почала розгортатись і в колах експертів, і в колах журналістів. Ми
продемонстрували, що цей Парламент реформаторський, що цей Парламент приймає
прогресивні закони», - наголосив Голова парламенту. Торкаючись питання ухвалення
Закону про мовні квоти на телебаченні, А.Парубій, зазначив, що він свого часу робив усе
можливе для того, щоб «захистити українську мову, коли її знищувала попередня команда
Януковича і його оточення». «Зараз маємо шанс посилити вплив і розвиток української
мови. Тому всі законопроекти, які стосуються посилення впливу і поширення української
мови, є для мене просто принциповими»,- додав він і повідомив, що доводиться вести
численні консультації, аби вийти на рішення, яке здобула у сесійній залі більшість. Голова
Верховної Ради підкреслив, що це рішення призведе до ренесансу української пісні. «Ви
почуєте ту українську музику, яка існує в закритих приміщеннях, а автори просто не мають
змоги вийти на широкий загал. Я сьогодні не знаю ні однієї людини, яка би пошкодувала за
це рішення про квоти на радіостанціях», - наголосив він. …
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Комітет з питань європейської інтеграції розглянув низку законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу. докладніше
Комітет пропонує прийняти за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного
кодексу щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з
радіоактивними відходами. докладніше
Комітет з питань науки і освіти ухвалив рішення про створення робочої групи з
доопрацювання законопроекту щодо Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти. докладніше
Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради розглянув низку
постанов про скасування рішень парламенту. докладніше
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Голова Комітету з питань фінансової і банківської діяльності Сергій Рибалка закликав
банківську спільноту об’єднати зусилля навколо доопрацювання стратегії для оновлення
довіри до фінансово-банківської системи. докладніше
Комітет пропонує прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного
кодексу щодо удосконалення експерименту з фінансового забезпечення заходів з
розвитку автомобільних доріг. докладніше
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 ПРЕЗИДЕНТ

Петро Порошенко: G7 має можливість чітко
відповісти агресору

Схвалено 361 інвестпроект на фінансування з Державного
фонду регіонального розвитку
26.05.2017

До урядового розпорядження про фінансування з Держфонду
регіонального розвитку у 2017 р. буде включено 361 інвестиційний
проект. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

27.05.2017

Президент Петро Порошенко закликав лідерів «Великої
Сімки» згадати історію, проявити мудрість і далекоглядність та не
дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної
політики по відношенню до України.

Г.ЗУБКО
П.ПОРОШЕНКО

«Історія вчить нас, що умиротворення не працює», - пише Президент Петро
Порошенко у колонці видання Politico. «Сьогодні лідери «Великої Сімки» збираються за
одним столом, де говоритимуть про складні виклики нашому світовому порядку. Обраний
для цієї зустрічі день не міг бути більш символічним для України», - йдеться у статті Петра
Порошенка. Він зазначає, що історія вчить нас, що умиротворення веде до ще більшої
агресії і що, лише з позицій сили можна відстояти сталий мир і відновити безпеку і
стабільність. А це - зміцнення стійкості України шляхом підтримки реформ та посилення
оборонних спроможностей українського війська, у тому числі новітніми видами оборонного
озброєння. «Сьогодні «Велика Сімка» - клуб поважних держав та світових лідерів, з якого
Росію видворено з ганьбою - має слушну нагоду для чіткої відповіді агресору. Кремлю не
змити кров зі своїх рук та не уникнути відповідальності за крадіжку Криму та експорт
війни на Донбас», - наголошує Глава Української держави. Президент привертає увагу
читачів до історії, коли у 1936 році Уїнстон Черчилль сказав, що «ера зволікань» добігає
кінця і що світ входить у «період наслідків», але його попередження не помітили. При
цьому він нагадує, що «за два роки до того, британський державник застерігав Європу про
неминучу трагедію, однак був названий панікером». «Ця помилка коштуватиме життя
десяткам мільйонів загиблих. Дуже важливо її не повторити сьогодні в Україні, яку Росія
обрала першочерговою мішенню своєї помсти за геополітичний провал Радянського
Союзу», - застерігає Петро Порошенко. Український лідер наголошує: «Росія не зупинить
свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми. Захід має продемонструвати відданість
спільним діям та повстати спільним фронтом на захист цінностей і поваги до міжнародного
права. Сьогодні, як і напередодні Другої світової війни, час не на нашому боці. За умов, коли
список жертв агресії далі зростає, відкладати чи вдаватися до заспокійливих напівзаходів
не просто недоречно, а загрозливо». Президент також застерігає країни вільного світу щодо
впливу «російської гібридної машини війни нового зразка», яка невпинно набирає обертів.
«Її вплив тепер відчувають не лише в Україні. Щупальця Кремля намагаються взяти за
горло і ключові столиці Об'єднаної Європи, і трансатлантичних союзників», - зазначає він.
Петро Порошенко пояснює також нещодавнє рішення України щодо заборони доступу до
керованих з Кремля соціальних мереж: «На догоду гібридних атак Москви рекрутуються всі
можливі впливи, передусім кіберпростір. А ті, хто насмілюються обрізати ці щупальця,
отримують нову хвилю нападів. Саме так сталося в Україні цими днями, де ми обрізали
вплив - призупинили доступ до адміністрованих з РФ соціальних мереж, а у відповідь з
Москви прийшла масована скоординована кібератака, підтримана інформаційною
пропагандою. На захист агентів Кремля в особі "В Контакті" чи "Однокласники" стали
інформаційні війська Росії, з діями яких добре обізнані і в Парижі, і в Берліні, і за океаном».
«Якщо вільний світ серйозно зацікавлений в мирі та світовому порядку, слід пам'ятати, що
відновлення нормальних відносин з Москвою пролягає через Київ. Росія повинна виконати
Мінські домовленості, передусім в частині безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні,
відновити територіальну цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Все
інше - від лукавого», - підсумовує Президент України. Нагадаємо, Президент Петро
Порошенко за результатами переговорів з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель
повідомив, що досягнуті домовленості щодо активної координації дій, в тому числі і з
новим Президентом Франції Еммануелем Макроном. «Ми впевнені в тому, що як немає
альтернативи Мінському процесу, так і Нормандський формат буде активно задіяний
найближчим часом», - розповів Глава держави. За словами Петра Порошенка під час
переговорів з Ангелою Меркель були підняті питання двостороннього співробітництва та
економічної допомоги з боку Німеччини Україні, в тому числі підтримки Донецької та
Луганської областей в питанні відновлення зруйнованої інфраструктури. «Домовлено про
фінансову підтримку реформ і констатовано значний успіх української команди в
імплементації реформ», - зазначив Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку. «361 інвестиційний проект буде включено до
урядового розпорядження про фінансування в рамках Держфонду регіонального розвитку у
2017 році. Вирішили на засіданні Комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку. Вже погоджено Мінфіном і Мінекономрозвитку 99
проектів на загальну суму - 766 млн 203 тис. грн. Остаточна сума фінансування проектів
буде відома після доопрацювання протягом трьох днів зауважень, наданих регіонам
Комісією. Наша позиція - всі проекти, що подаються областями, мають відповідати
Стратегіям регіонального розвитку й комплексно вирішувати питання розвитку
інфраструктури на місцях з урахуванням всіх можливостей громад. Крім того, урядовим
рішенням ми забезпечили, що не менше 10% коштів ДФРР спрямовуватимуться на
розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних
навчальних і медичних закладів. Ще раз наголосив, що ефективне використання коштів, як
державних так і місцевого самоврядування – зона відповідальності замовника проекту та
облдержадміністрації», - зазначив Геннадій Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Уряд і громадськість мають об'єднатися заради успіху
реформи держу правління
26.05.2017

Відбулась презентація підходу Уряду до функціонального
обстеження, що буде проводитися в рамках масштабної реформи
міністерств. В обговоренні брали участь представники робочих груп та
А. САЕНКО
широке коло українських і міжнародних експертів.
Функціональне обстеження - перший етап комплексного реформування 10 пілотних
міністерств, який дозволить упорядкувати та оптимізувати функції, усунути дублювання,
сформувати пропозиції з удосконалення нормативно-правових актів з регулювання
діяльності міністерств. Наступним кроком буде удосконалення структури міністерств. Це
дозволить нарешті реально впровадити реформу державного управління. Функціональне
обстеження буде здійснюватися за єдиною методикою, розробленою з урахуванням
кращого міжнародного досвіду. Кінцева мета - поліпшення якості державного управління,
створення всіх необхідних умов для підвищення ефективності діяльності міністерств як
центрів формування політики. “Для нас надзвичайно вважливо забезпечити високий рівень
довіри до всього процесу реформи, тому робочі групи з проведення обстеження
формувалися відкрито та за участі зовнішніх експертів. Мета сьогоднішнього заходу залучити широке коло як представників органів влади, так і міжнародних та українських
експертів до обговорення методики. Крім того, Урядом створено методологічну групу за
участі провідних українських фахівців та представників Європейської Комісії, яка
надаватиме допомогу у проведенні обстеження”, - наголосив Міністр Кабінету Міністрів
Олександр Саєнко. “Міністерства будуть повністю перебудовані з метою зосередження на
розробці і впровадженні політики. Адміністративні послуги, інспекція та нагляд,
управління держпідприємствами поступово мають зникнути. Буде скорочено тільки
функціонал міністерств, скорочень державних службовців не буде. Навпаки, кваліфіковані
співробітники отримають нові можливості та високу мотивацію, усі матимуть змогу
податися на конкурси на нові посади в новостворені підрозділи”, зазначила Тетяна Ковтун,
заступниця держсекретаря Кабінету Міністрів України. “Уряд і громадськість мають
об’єднатись та працювати разом, це дуже важлива умова для успіху реформи. Тільки так ми
прийдемо до успішного результату - ефективних міністерств, що є потужними
аналітичними центрами з формування державної політики”, - додав Олександр Саєнко.
Читати повністю (презентація) >>>
За матеріалами прес-служби Міністра Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Ми знайшли оптимальний механізм поєднання розвитку
бізнесу й економічного зростання територій
Сприяння моніторингу та перевірці виконання Цілей сталого розвитку
як один з пріоритетів діяльності Рахункової палати

25.05.2017

Уряд України в рамках проведення процесів економічної та
фінансової децентралізації і дерегуляції знайшов оптимальний
механізм поєднання економічного зростання регіонів та покращання
умов ведення бізнесу й розвитку підприємництва.

24.05.2017

В.ГРОЙСМАН

«У мене дуже добрі враження про виставку. Дуже добре, що відбуваються такі
економічні активності у регіонах. Наша столиця тут утримує серйозні лідерські позиції.
Важливо й те, що ми знайшли механізми поєднання економічного зростання територій з
наповненням місцевого бюджету. Раніше такого не було. І тут умови децентралізації дають
можливість поєднання розвитку бізнесу, наповнення бюджету і виробництва продукції», сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття великої
промислової виставки «Зроблено в Києві». Захід проходить в столиці України, і участь в
ньому беруть понад 160 підприємств різних галузей – від виробництва продуктів
харчування до сучасних видів озброєнь, яке виготовляється для потреб українського
війська. Він підкреслив, що Україна довела свою здатність виробляти якісний продукт і
повністю забезпечувати свої потреби. «Приміром, по продовольству, ми забезпечуємо себе
повністю якісним продуктом. По промислових групах є над чим працювати. І це наші
внутрішні резерви. Ми 45-мільйонна країна, ми маємо задовольняти потреби не за рахунок
імпорту, а за рахунок власного виробництва. І мені приємно, коли я спілкуюся з
підприємцями, то вони говорять про 20-30-50-відсоткове зростання виробництва й
розширення потужностей», - зазначив Прем’єр. На його думку, головне завдання Уряду створити нормальний клімат, «аби чиновники на насідали на бізнес». «Маємо
дерегулювати якісь абсурдні норми закону, аби вони не стримували розвиток економіки.
Маємо розвивати промисловий потенціал. Через розвиток економіки побудуємо сильну
Україну», - сказав Глава Уряду і нагадав, що наразі по урядовій вертикалі створені необхідні
інститути, які мають допомагати бізнесу і координувати роботу органів влади –
центральної та місцевої в напрямку розвитку підприємництва. Глава Уряду оглянув понад
два десятки стендів - учасників виставки, поспілкувався з представниками великих
підприємств столиці, науковцями та юними київськими винахідниками, які представили
свої розробки в галузі робототехніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Делегація Рахункової палати України продовжила свою участь у Х
Конгресі Європейської організації вищих органів фінансового контролю
EUROSAI (м. Стамбул, Турецька Республіка).
На семінарі для керівників ВОФК, що відбувся в рамках Конгресу, виступив т. в. п.
Голови Рахункової палати О. С. Яременко. У доповіді «Успіх та роль ВОФК у забезпеченні
сталого розвитку відповідно до Цілей сталого розвитку» він поділився з учасниками
Конгресу інформацією про кроки, зроблені Рахунковою палатою України в цьому напрямі, а
також про плани на майбутнє як Рахункової палати в цілому, так і очолюваної інституцією
робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків
катастроф. Окрему увагу доповідач приділив аудитам ефективності, проведеним
Рахунковою палатою з питань, пов'язаних з Цілями сталого розвитку, та міжнародним
аудитам, у яких українські фахівці брали участь в рамках діяльності робочої групи EUROSAI
з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. Цього ж
дня під час робочої сесії для членів делегацій з теми «Еволюціонуюча роль ВОФК для
створення підзвітності і прозорості в управлінні ризиками і допомозі, пов'язаній з
катастрофами, і внесок відповідних ISSAI серії 5500 у перевизначення цієї ролі» фахівці
Рахункової палати України презентували досвід проведення Рахунковою палатою України
аудитів у сфері попередження і ліквідації наслідків катастроф.
Читати повністю >>>
За матеріалами Управління інформаційної політики ДРПУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ЕКС-ЧИНОВНИКИ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій візьме участь у Пленарному
засіданні весняної сесії ПА НАТО у Грузії

Конфіскований мільярд Януковича –
вже в бюджеті

26.05.2017

25.05.2017

Генеральна прокуратура показала документ, який свідчить, що
конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича 1,1
мільярда доларів вже зараховані до держбюджету. Про це йдеться у
відповіді Державної казначейської служби на запит Генпрокуратури.

В.ЯНУКОВИЧ

"Згідно із випискою банку, отриманою казначейством 3 травня, 28 квітня до
держбюджету на рахунок в "Ощадбанку" було зараховано 1 117 273 660 доларів на
виконання вироку Краматорського суду Донецької області від 28 березня у справі
№234/4135/17", - каже казначейська служба. Окрім того, повідомляють там, на рахунок,
відкритий у національній валюті за кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за
вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року надійшло 1 854 093 гривні.
Також зазначається, що на казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року
знаходилося 108 134 гривні, а станом на 22 травня 2017 року там вже було 46 258 986 287
грн. При цьому заступник керівника Нацбанку Олег Чурій сказав на брифінгу, що тепер з
рахунку казначейства в "Ощадбанку" конфісковані долари мають надійти на рахунки
казначейства в НБУ і стати часткою міжнародних резервів. "Вони сьогодні знаходяться на
рахунку казначейства. Ми очікуємо отримати ці кошти в найближчий час. Ми вважаємо, що
ці кошти мають надійти на рахунки казначейства Національного банку і бути зараховані в
міжнародні резерви", - цитує його слова "Укрінформ". Як відомо, Краматорський міський
суд дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню
Януковича. 28 квітня президент Петро Порошенко повідомив, що конфісковані кошти
Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства. 23 травня
Державна судова адміністрація заявила, що станом на 12 травня рішення суду про
конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень. 25 травня
прес-служба ГПУ повідомила, що адвокати екс-президента подали апеляцію стосовно
конфіскації 1,5 мільярда, проте Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати
провадження стосовно неї.
Читати повністю (документ) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Податкова Клименка вкрала в України
96 мільярдів податків
24.08.2017

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва
Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження
О.КЛИМЕНКО
до бюджету податків на 95,921 млрд грн. Про це міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков повідомив на засіданні Кабінету міністрів.
"На сьогоднішній день слідство зібрало неспростовні докази, що колишні перші
керівники обласних податкових адміністрацій України виконували вказівки Януковича та
екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, для чого організували незаконну
діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які
протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухилення
від сплати податків підприємствами на користь керівника та членів злочинної організації",
- розповів міністр. За його словами, протягом цього періоду злочинці завдали країні збитків
на загальну суму 95,921 мільярдів гривень. Аваков повідомив, що за цим провадженням до
кримінальної відповідальності будуть притягнуті співробітники ДПА та органів
прокуратури. Вже затримано 23 особи за підозрою в участі у злочинній організації та
зловживанні службовим становищем. Він перелічив деякі посади затриманих: колишній
голова управління Міндоходів Дніпропетровщини Шинкаренко, начальник Державної
податкової служби і колишній губернатор Луганщини Антипов. "У момент затримання у
нього вилучили 3,8 мільйона доларів готівкою", - зауважив Аваков. Також, продовжив
міністр, затриманий голова податкової адміністрації Криму Циркун та багато інших. "На
даний момент у різних регіонах України ми проводимо найбільшу антикорупційну
операцію за всю історію України, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів,
проводяться 450 обшуків", - розповів голова МВС. За його словами, зараз вже почалися
судові засідання у цій справі, зокрема в Печерському райсуді Києва. Як повідомлялося, 24
травня правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців у 15 областях України в
рамках одномоментної антикорупційної операції. За словами військового прокурора
Анатолія Матіоса, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових
адміністрацій низки областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди
заганяли підприємства реального сектора економіки". Він поінформував, що очікується
прибуття вертольотів з затриманими зі сходу і півдня країни, після чого вони будуть
доставлені в Генпрокуратуру для повідомлення про підозру. Матіос підкреслив, що це
тільки "перша хвиля затримань".
Читати повністю >>>
© Євген Кізілов, УП
За матеріалами pravda.com.ua

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Рейтинг соціально-економічного розвитку
регіонів в 2016 р.
22.05.2017

Київ та Київська обл. лідери рейтингу соціально-економічного
розвитку в 2016 р. за результатами оцінки, проведеної Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Згідно з результатами оприлюдненої у понеділок на сайті Мінрегіону оцінки, Київ
посів 1-е місце в рейтингу, 2-е – Харківська область (і, відповідно, 1-е місце серед областей),
3-е – Київська, 4-е – Вінницька, 5-е – Чернівецька області. При цьому останні місця рейтингу
посіли: Херсонська (21-е), Чернігівська (22-е), Сумська (23-е), Донецька (24-е) і Луганська
(25-е) області. Харківська область та Київ зберегли провідні позиції порівняно з 2015 роком.
Проте Київська і Вінницька області піднялися на 3 пункти. Луганська область порівняно з
минулим роком опустилася з 24 місця на 25. Рейтинг регіонів було складено на основі
даних економічної та соціальної згуртованості, економічної ефективності інвестиційноінноваційного розвитку, фінансової самодостатності, розвитку малого і середнього
підприємництва та ефективності ринку праці. Також Кабмін оцінював розвиток
інфраструктури в регіоні, відновлювану енергетику та енергоефективність, доступність і
якість послуг у сфері освіти, соціального захисту та безпеки, раціональне
природокористування і якість навколишнього середовища. Як повідомлялося, голова
Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична в першому кварталі 2017
року, як і за підсумками 2016 року, очолила рейтинг діяльності голів ОДА (5,18 бала), за нею
слідує голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський (4,62 бала),
що піднявся з 11-го на друге місце.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Голова Українського Парламенту Андрій Парубій перебуватиме з
візитом у Грузії, м.Тбілісі, 29-30 травня поточного року з метою участі у
Пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.
Програмою візиту передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей,
зокрема, з Президентом ПА НАТО Паоло Аллі, Головою Парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе,
з Президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм
Квірікашвілі та з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ. Заплановано виступ Голови
Верховної Ради України А.Парубія з доповіддю на Пленарному засіданні сесії ПА НАТО,
участь у дебатах та голосуванні за проект Декларації щодо підтримки Євро-Атлантичної
інтеграції Грузії. Передбачено Спільну заяву Голови Верховної Ради України А.Парубія та
Президента ПА НАТО П.Аллі. Також Голова Українського Парламенту А.Парубій разом з
Головою Парламенту Грузії І.Кобахідзе зроблять заяву для преси та покладуть квіти до
Монументу Героїв. У роботі сесії візьмуть участь: Керівник депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Грузією Хвича Мепарішвілі, Надзвичайний і
Повноважний Посол України в Грузії Ігор Долгов, Голова Постійної делегації Верховної Ради
України у ПА НАТО Ірина Фріз.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
 ЄВРОПА
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Посол України виступив перед членами правління банку «DZ Bank», керівниками
крупних німецьких концернів і бізнес-груп
26.05.2017

Посол України 26 травня виступив перед членами правління банку
«DZ Bank», керівниками крупних німецьких концернів і бізнес-груп,
учасників ініціативи Baden-Badener Unternehmergespräche.
У своєму виступі перед поважною аудиторією впливових бізнесменів Посол
висвітлив ключові аспекти економічного діалогу України з країнами ЄС і відповів на
запитання щодо внутрішньополітичного клімату, інвестиційних можливостей для
німецьких підприємств всередині України і стану реалізації структурних реформ в нашій
державі. Нагадаємо, 20 травня 2017 р. українська делегація на чолі з Президентом України
Петром Порошенком на запрошення Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель
перебувала з офіційним візитом у Німеччині. Основною темою переговорів були питання
подальшої реалізації Мінського процесу з метою його повернення в конструктивне русло та
продовження ефективної діяльності Нормандського формату.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина
 ПІВДЕННА ЄВРОПА

Дуже важливо активізувати і зробити тіснішою співпрацю
між парламентами України та Італії
24.05.2017

Голова Верховної Ради провів в Києві зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа. Про це повідомляє
Прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та Надзвичайний і Повноважний
Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі у середу обговорили питання
подальшого розвитку двостороннього міжпарламентського співробітництва та програму
візиту Голови Парламенту до Італії у червні поточного року. А.Парубій відзначив
важливість набутого позитивного досвіду членами делегації Верховної Ради України під час
поїздки до італійського парламенту у травні минулого року та зустрічі народних депутатів
України з членами італійської делегації в ПА ОБСЄ. У рамках обговорення програми візиту
Голови Верховної Ради до Італії, що відбудеться 4-5 червня, А.Парубій зазначив, що це «не
лише відкриє нову сторінку у взаємодії з країною, але й поглибить співробітництво між
двома державами на різних рівнях». «Дуже важливо активізувати і зробити тіснішою
співпрацю між парламентами України та Італії», - підкреслив він. Своєю чергою,
Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні зазначив, що програма запланованого
візиту є дуже насиченою. Він висловив задоволення доопрацюванням Меморандуму, «який
зробить відносини між країнами міцнішими», та висловив подяку українським
парламентаріям, зокрема, членам групи дружби з Італією, за ефективну співпрацю. Пан
Посол також наголосив на підтримці цілісності України та її суверенітету і запросив Голову
Верховної Ради взяти участь у зустрічі послів країн «Великої сімки» у червні цього року
напередодні візиту. Давіде Ла Чечіліа зазначив, що в Італії добре обізнані з ходом реформ в
Україні, зокрема, в економічній сфері, а також у сфері боротьби із корупцією. Він
запропонував обмінятися досвідом, напрацьованим в Італії, зокрема щодо боротьби з
корупцією та у сфері публічного адміністрування, а також обговорити під час візиту деталі
фінансової та макроекономічної стабілізації, ситуацію на Сході України та питання
гуманітарної допомоги. «Нам потрібно краще розуміти те, відбувається в Україні», зазначив він і наголосив, що Італія повністю підтримує режим санкцій щодо Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 БАЛКАНИ

Відбувся Українсько-словенський
бізнес-форум
23.05.2017

З метою активізації двостороннього торговельно-економічного
співробітництва між Україною та Словенією 22-23 травня ц.р. в Любляні
відбувся Українсько-словенський бізнес-форум.
Українська сторона була представлена бізнес-делегацією на чолі з Президентом
Торгово-промислової палати України Г.Д.Чижиковим, до складу якої увійшли понад 20
українських підприємств. Словенську сторону очолював Генеральний директор ТПП
Словенії Само Грібар Міліч, який об’єднав понад 40 словенський підприємств та бізнесасоціацій. У форумі також взяли участь представники Українсько-словенської спілки
підприємців. Під час бізнес-форуму Посольством України також проведено презентацію
бізнес можливостей в України. Участь у бізнес-форумі та зустрічі у форматі «B2B»
дозволили представникам українського бізнесу встановити прямі ділові контакти,
налагодити взаємовигідні зв’язки, отримати актуальну інформацію щодо специфіки
словенського ринку та ознайомитись з досвідом функціонування Словенії на ринках ЄС.
Українсько-словенський бізнес-форум створив умови для подальшого взаємовигідного
співробітництва підприємств, що працюють у сфері АПК, харчовій промисловості,
енергетичному секторі, IT, машинобудуванні та фармацевтиці.
Читати повністю >>>
За матеріаламиmfa.gov.ua

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

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

Депутати провели зустріч з Послом
Македонії в Україні

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

Іран може стати стратегічним партнером України
в галузі енергетики

25.05.2017

Члени депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Республікою Македонія провели зустріч з Надзвичайним і Повноважним
Послом Македонії в Україні Столе Змейкоскі.
У зустрічі взяли участь керівник групи Андрій Шинькович, голова Комітету
закордонних справ Ганна Гопко, а також народні депутати Дмитро Лінько, Роман Мацола,
Володимир Мельниченко, Андрій Немировський та Віталій Гудзенко. Парламентарії
обговорили з Послом посилення взаємовигідної співпраці між двома країнами. На зустрічі
йшлося про те, що торговельні угоди Македонії з країнами Європейського Союзу є кращими
за умови, які ЄС на даному етапі дав Україні. Зокрема, це стосується квотувань на українські
товари. Як підкреслив Андрій Шинькович, взаємовигідне торговельне співробітництво –
один з перспективних векторів розвитку взаємин між Україною та Македонією. "Другий
вектор – це обмін досвідом через обмін делегаціями територіальних громад, місцевих
депутатів, сільських, селищних і міських голів і, як наслідок, встановлення паралельних
стосунків через села, міста, райони побратими, через взаємний туризм, обмін дітьми для
оздоровлення, обмін студентами для проведення спільних конференцій, круглих столів", –
відзначив Андрій Шинькович. У свою чергу Столе Змейкоскі зауважив, що економічне
співробітництво, торгівля та обсяги інвестицій мають великий потенціал, над чим
представники обох країн інтенсивно працюватимуть. Окрім того, він наголосив на тому, що
необхідно поглиблювати між народами історичні та культурні зв'язки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

22.05.2017

Новини SHANA Посол України в Тегерані під час презентації
можливостей важкої промисловості України заявив, що Україна та Іран
можуть суттєво підвищити рівень співробітництва у сфері енергетики.
Сергії Бурдиляк, Посол України в Тегерані, під час презентації можливостей важкої
промисловості України заявив про підготовку та представлення стратегічного проекту для
гарантування взаємних постачань товарів та енергоносіїв. Він також заявив, що Президент
Хасан Рухані висловив формулу двосторонніх відносин, на основі якої Україна гарантує
постачання деяких товарів до Ірану, в обмін на постачання енергоносіїв в Україну. Посол
України в Тегерані повідомив, що енергетична монополії Росії в Україні залишилась в
минулому, і тепер ситуація повністю відрізняється. Зараз є ідеальна можливість для Ірану
увійти на ринок України і поставляти газ, нафту і нафтохімічну продукцію не тільки
епізодично але і постійно. Пан Сергій Бурдиляк привітав присутність інвесторів і
підприємців
Ірану в Україні і порекомендував їм брати участь у модернізації
нафтопереробних заводів України. Він також вказав на важливе місце України в транзиті
енергоносіїв з Азії в Європу і сказав, що чимало країн ЄС повідомили про готовність
отримувати іранську нафту через Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ісламській Республіці Іран
 АЗІЯ
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

 СХІДНА ЄВРОПА

До Києва приїде Віце-прем’єр Державної Ради Китаю Ма Кай для участі у
засіданні українсько-китайської міжурядової комісії

Посол Євген Перебийніс зустрівся з Президентом Союзу промисловості
та транспорту ЧР Ярославом Ганаком
23.05.2017

У ході зустрічі відбувся змістовний обмін поглядами на шляхи
активізації українсько-чеського співробітництва в торговельно-економічній
та інвестиційній сферах.
А також, посилення взаємодії ділових кіл двох країн, у тому числі з використанням
можливостей Союзу промисловості і транспорту (СПТ) ЧР та інших підприємницьких
об’єднань і асоціацій України та Чеської Республіки. У цьому контексті сторони позитивно
оцінили те, що у червні ц.р. після майже п’ятирічної перерви відбудеться чергове, 7-ме
засідання Українсько-чеської міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та
науково-технічного співробітництва. Сторони також домовилися активно співпрацювати з
метою удосконалення механізму надання підтримки українським та чеським підприємцям
у налагодженні прямих контактів та розвитку взаємовигідного співробітництва. Зокрема,
йшлося про можливість організації українсько-чеського бізнес-форуму. Президент СПТ
Я.Ганак привітав Україну та українців із запровадженням безвізового режиму поїздок в
країни ЄС та висловив переконання, що цей факт, а також імплементація Угоди про ЗВТ між
Україною та ЄС сприятимуть інтенсифікації міжлюдських взаємин і контактів між
бізнесовими колами України та Чехії. Було відзначено, що Союз промисловості і транспорту
бере активну участь у реалізації проектів чеського уряду «Україна» та «Режим Україна»,
спрямованих на залучення найманих працівників та кваліфікованих фахівців з України.
Водночас, на переконання обох сторін, українці, підвищивши кваліфікацію та
ознайомившись з передовими практиками ведення бізнесу за кордоном, з часом
повернуться на Батьківщину для практичного застосування набутого досвіду у побудові
економічно сильної України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Чеській Республіці
 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА (Росія. Білорусія. Придністров’я)

25.05.2017

Про візит в Україну Віце-прем’єра Державної Ради Китаю Ма Кая з
метою участі у засіданні українсько-китайської міжурядової комісії йшлося
на зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва з
Надзвичайним та повноважним посолом КНР в Україні Ду Веєм.
Учасники зустрічі обговорили плани проведення засідань семи підкомісій у рамках
українсько-китайської міжурядової комісії зі співробітництва, а також проведення у 2017 р.
Третього засідання комісії та українсько-китайського бізнес-форуму. «Першою проведемо
підкомісію з питань освіти, тому очікуємо візиту Міністра освіти Китаю до Києва. Комісія
відбудеться уже за місяць, у третій декаді червня», - зазначив Степан Кубів. Степан Кубів
нагадав, що відповідні домовленості щодо проведення українсько-китайської міжурядової
комісії зі співробітництва раніше були досягнуті на його зустрічі з Ма Каєм у Пекіні, де
українська делегація перебувала 13-15 травня цього року. Степан Кубів також наголосив на
важливості швидкого виконання усіх домовленостей, які досягнуті у рамках візиту
української делегації до Китаю. Серед позитивних прикладів якісної українсько-китайської
взаємодії є рішення про відкриття ринку Китаю для експорту української яловичини. «Ми
відкрили ринок Китаю для української яловичини. Раніше відповідна комісія встановила,
що українська система контролю якості яловичини відповідає китайським вимогам», зазначив Ду Вей, Надзвичайний та повноважний посол КНР в Україні. Міжурядова комісія зі
співробітництва між Урядами України та Китаю вперше відбулася у квітні 2011 року у
Києві. З вересня 2013 року не збиралася. До складу Комісії входить 7 галузевих підкомісій.
Голова китайської частини Комісії – Віце-прем’єр Державної Ради КНР Ма Кай …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 АФРИКА

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко
взяла участь у «Дні Африки»

Посол України Ігор Кизим 19 травня ц.р. вязв участь
в гомельському економічному форумі
21.05.2017

В Білорусі 19 травня ц.р. відбувся гомельський економічний форум, а
також Міжнародна виставка «Весна в Гомелі», в яких взяв участь посол
України Ігор Кизим.
Форум зібрав учасників 20-ти країн, серед яких найбільш чисельною була українська
делегація, до якої увійшли представники Києва, Житомира, Львова, Полтави. Чернігівську
область представляла заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації
Наталя Романова. Посол України І.Кизим обговорив з представниками України низку
питань щодо взаємовигідної українсько-білоруської співпраці та шляхів її активізації.
Учасникам форуму були презентовані інвестиційні проекти та програми у сфері:
агропромисловості, будівництва, торгівлі, туризму тощо. Було підписано низку
домовленостей про співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Білорусь
 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря]

Міжнародна конференція з нагоди 25 річниці встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Туреччиною
25.05.2017

Відбулася Конференція з нагоди встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Туреччиною, організована Центром стратегічних
досліджень при МЗС Туреччини та Посольством України в Туреччині.
Під час відкриття конференції виступили Голова Центру М.Озджан, Посол України
А.Сибіга, Заступник міністра закордонних справ Туреччини А.Йилдиз, Перший заступник
міністра закордонних справ України В.Пристайко, а також депутат Великих національних
зборів Туреччини, член комітету у закордонних справах Х.Курт. Після відкриття
Конференції відбулося детальне обговорення українсько-турецьких відносин за участі
професора Бількентського університету Х.Киримли, професора університету Атилим
Х.А.Карасара, Голови Інституту сходознавства О.Богомолова, доцента Анкарського
університету соціальних наук Ф.Т.Айдин та Директора Департаменту державного
протоколу О.Чубрикової. У ході заходу Заступник міністра закордонних справ Туреччини
А.Йилдиз зазначив, що Туреччина зацікавлена в демократичній, економічно розвинутій та
мирній Україні. Він також наголосив, що позиція Туреччини залишається принциповою та
незмінною у питанні підтримки України у боротьбі з російською агресією та окупацією
Криму. Заступник міністра закордонних справ України В.Пристайко відзначив активний
політичний діалог та наголосив на важливості українсько-турецького стратегічного
партнерства, а також необхідності подальшої тісної співпраці як у питанні розвитку
українсько-турецьких відносин, так і у контексті подолання спільних викликів в регіоні.
Загалом доповідачі в своїх виступах охопили розвиток відносин між Україною і Туреччиною
ивід давньої історії до сьогодення. Особлива увага була приділена необхідності
врегулювання наслідків російської агресії на Сході України та окупації Криму.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Турецькій Республіці

5

26.05.2017

У Міністерстві закордонних справ 25 травня було проведено «День
Африки», присвячений темі: «Пріоритети співробітництва України з
країнами Африки в економічній та освітній галузях».
Як повідомили у секретаріаті Комітету, вже третій рік поспіль в Україні відзначають
День Африки, який щороку у всьому світі святкується 25 травня. Уперше подію
організовувало Міністерство закордонних справ. Два попередніх роки «День Африки»
проходив у Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах за ініціативи Ганни
Гопко. Участь в урочистому засіданні взяли посли низки африканських держав. З
української сторони у заході взяли участь Державний секретар Міністерства закордонних
справ Андрій Заяць, заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань з
питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, заступник Міністра освіти і науки Роман
Греба, Голова громадської організації «Діловий союз «Україна-Африка» Микола Петренко.
Окремо були презентовані проекти Українського державного центру міжнародної освіти
щодо освітнього потенціалу України та українських підприємств і компаній, які працюють
на ринках держав Африки. З огляду на значний інтерес до двосторонніх відносин України з
країнами африканського регіону Ганна Гопко у своєму виступі наголосила на необхідності
продовження плідного двостороннього співробітництва, подальшому поглибленні
відносин у політичній, економічній, соціальній, освітній сферах, перспективності розвитку
відносин з африканським континентом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
 МАГРІБ [Північна Африка]

Візит Заступника голови Палати представників
Марокко до Києва
22.05.2017

Заступник голови Палати представників Марокко Хаят Буфрашен
зустрілася у Києві з Першим заступником Голови Верховної Ради
І.Геращенко, Головою Комітету у закордонних справах Г.Гопко.
Ірина Геращенко нагадала, що 22 червня 2017 року відзначатиметься 25-річчя
встановлення дипломатичних відносин між Україною і Марокко, та зауважила, що нинішній
рівень співпраці не відповідає потенціалу обох країн. За словами Першого віце-спікера,
Україна та Марокко мають великий потенціал для співпраці в сфері економіки, торгівлі,
туризму. «Ми розглядаємо Марокко як важливого партнера-країну Західного
Середземномор’я й Північної Африки та розраховуємо на активізацію двосторонньої та
міжпарламентської співпраці», - зауважила І.Геращенко. Своєю чергою, заступник Голови
Палати представників Парламенту Королівства Марокко Хаят Буффаррашен висловила
сподівання, що рівень співпраці України та Марокко набуде нової динаміки. Серед інших
тем, що піднімалися на зустрічі, - питання гендерної рівності, активне залучення жінок до
різних сфер суспільно-політичного життя.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

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

 ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА

БЛОГ

Рік перший: які з міністерств працювали
краще за інших

Україна - Судан: зустріч із Директором Департаменту
консульської служби МЗС Судану
24.05.2017

24 травная ц.р. керівник консульського відділу Посольства Куликов
Сергій Володимирович з Директором Департаменту консульської служби
МЗС Судану Халідом Ат-Тарасом.
Під час зустрічі, повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет,
дипломати обговорювали питання двосторонніх відносин у консульській сфері, зокрема
візові, паспортні, імміграційні, засвідчення документів. Окремо обговорювались питання
можливості укладання двосторонніх договорів у сфері правової допомоги. Погодились
підтримувати робочі стосунки з метою оперативного реагування на ситуації, пов'язані із
захистом прав українських громадян та юридичних осіб України в Республіці Судан.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
 ЗАХІДНА АФРИКА

У Києві відбувся українсько-нігерійський
бізнес-форум

22.05.2017

Оцінка ефективності українського уряду за 2016 рік та “народне”
голосування – чиї міністри краще працювали, Гройсмана чи Яценюка.
Команда експертів VoxUkraine порахувала новий рейтинг ефективності
українських міністерств.
У середині квітня закінчився рік роботи уряду під керівництвом Володимира
Гройсмана. Ми проаналізували, як кожному міністерству вдалося виконати заплановані
пріоритетні кроки на 2016 рік, також свою оцінку надали незалежні експерти. Крім того, ми
провели масштабне опитування читачів ділових та загальнополітичних ЗМІ, у якому
просили їх порівняти чинних міністрів з їхніми попередниками з уряду Арсенія Яценюка.
Лідерами загального рейтингу уряду Гройсмана за 2016-рік виявилися Міністерство
фінансів, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти й науки. Відзначимо, що
Міністерство фінансів було серед трійки лідерів і в уряді Арсенія Яценюка, в той час як
Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки посідали там майже останні
місця. Також порівняно з попереднім дослідженням суттєво підвищило своє місце у
рейтингу новостворене Міністерство тимчасово окупованих територій; водночас
погіршилися показники у Міністерства молоді й спорту та МЗС. ...

26.05.2017

В ТПП України відбувся українсько-нігерійський бізнес-форум. Захід
проведено у рамках відзначення 25-ої річниці встановлення
дипломатичних відносин між Україною і Нігерією.
До складу нігерійської делегації увійшли представники державних структур, урядів
штатів, депутати парламенту, члени торгово-промислових палат, відомі бізнесмени тощо. У
часники бізнес-форуму обговорили шляхи пожвавлення торговельно-економічного
співробітництва у таких сферах, як розвиток промислового потенціалу й інфраструктури,
проекти в сферах освіти та відновлювальної енергії. Представники нігерійських бізнесових
кіл також проявили зацікавленість у налагодженні співробітництва в аграрному секторі
(імпорт зернових культур, продуктів харчування, кормів для тварин, запчастин для
сільськогосподарської техніки), будівельній галузі (імпорт будівельних матеріалів),
постачанні обладнання та запчастин для транспортної авіації, косметологічній і
парфумерній продукції, залученні інвестицій тощо. Виступаючи на форумі віце-президент
ТПП України Валерій Король зазначив, що співробітництво України з державами Африки
виходить на новий рівень – переорієнтація торгівлі стимулюється закриттям російського
ринку. Африканський континент – один із найперспективніших за показниками розвитку.
Нігерія стала найбільшою економікою Африки і розширення експорту до Нігерії дозволить
Україні компенсувати втрату традиційних ринків.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ПІВДЕННА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині взяв участь у святкуванні
Дня Травневої Революції
25.05.2017

Аргентина відзначає одне з головних національних свят – 207-у
річницю Травневої Революції (1810 р.), яка ознаменувала початок боротьби
аргентинського народу за незалежність від іспанської корони.
Традиційно у цей день проводиться низка святкових заходів, головним серед яких
вважається урочиста Служба Божа (“Te Deum”) у головному католицькому храмі країни –
Кафедральному соборі м.Буенос-Айрес. Посол України в Аргентинській Республіці Юрій
Дюдін, разом з іншими членами дипломатичного корпусу, взяв участь у зазначеному заході,
на якому також були присутні Президент Аргентини М.Макрі з дружиною, члени уряду та
парламенту країни, а також керівництво провінції та міста Буенос-Айрес, вищий
офіцерський склад Збройних Сил Аргентини та представники релігійних і громадських
організацій. Під час служби архієпископ Буенос-Айресу М.Полі разом з ієрархами інших
релігійних конфесій спільно помолилися за мир та благополуччя в Аргентині, подолання
гострих соціальних проблем, що існують в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Украина поднялась на 18 позиций в рейтинге развития
открытых данных Open Data Barometer
23.05.2017

Украина заняла 44 позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно
результатам исследования Open Data Barometer, поднявшись на 18 позиций, по
сравнению с результатами прошлого года

"Украина поднялась на 18 позиций в мировом рейтинге открытости данных. С 62 на
44 место, вместе с Грузией, сделав самый положительный "скачок" в рейтинге", - написал
замглавы Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей
Выскуб на своей странице в соцсети Facebook. Всего в исследовании 115 стран. Украина
разделила 44 позицию и результат 36 балов с Эстонией. На 40 месте оказались Грузия,
Болгария, Ямайка и Турция. После Украины в списке на 46 месте - Южно-Африканская
республика и Польша. Лидерами рейтинга стали Великобритания, Канада, Франция и США,
занявшие первое, второе, третье и четвертое места соответственно. Замыкают рейтинг
Свазиленд и Йемен. Как сообщалось, в начале мая Украина заняла 24 позицию в рейтинге
развития открытых данных, согласно результатам исследования Global Open Data Index,
поднявшись на 30 позиций, в сравнении с результатами прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Читати повністю (інфографіка) >>>

Попередні оцінки урядів можна
переглянути тут >>>

За матеріалами voxukraine.org
Три года президентства Порошенко:
достижения и задачи
23.05.2017

В четверг исполнилось ровно три года, как Петр Порошенко
занимает президентское кресло. За это время ему удалось заключить
Минские соглашения, добиться стабилизации экономики и безвизового
режима со странами Европы.
Издание "Сегодня" вспомнила о главных достижениях пятого президента Украины и
наметила задачи, которые стоят перед ним.
Выборы. Очередные президентские выборы должны были состояться 29.03.2015 г.
Однако после событий Евромайдана и бегства Виктора Януковича действующая власть и
оппозиция подписали соглашение об урегулировании кризиса, одним из пунктов которого
было проведение досрочных президентских выборов не позже декабря 2014. Уже в конце
февраля официально началась избирательная кампания, а выборы были назначены на 25
мая. Бюджет гонки составлял ≈ 2 млрд грн, а явка на выборах превысила 60%. Активнее
всего голосовали во Львовской области (явка 78%), а хуже всего - в Донецкой (15,4%). На
выборах победил П.Порошенко, получив почти 55% голосов, оторвавшись от ближайшего
конкурента аж на 42%! Сегодня для главы державы стоит задача второго срока - с помощью
политологов мы проанализировали промежуточные результаты и задачи.
Успехи: Минск, безвиз и рост экономики. По мнению экспертов, одно из главных и
первых достижений П.Порошенко как президента - возрождение ключевых госинститутов.
"Например, армии и служб безопасности. Причем было не только восстановление, но и
реформирование. Второй несомненный успех - Минские соглашения. Они могут кому-то не
нравиться, но они дали время для передышки. Это дипломатическая победа Порошенко", говорит политэксперт Вадим Карасев. Ставит он в заслугу президенту также оживление
национальной экономики, ряд реформ и успешную децентрализацию: "Есть много
недовольных и много разных оценок, но если объективно посмотреть, то я считают, что это
главные достижения". Напомним, что именно децентрализация была одним из основных
тезисов президента. На сегодняшний день создано 415 тергромад, а благодаря реформе
местные бюджеты, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в І квартале 2017 г.
выросли на 14,5 млрд грн. Политолог Владимир Фесенко тоже в успехи вписывает рост
экономики. "Конечно, здесь заслуга не только президента, но в значительной мере и
правительства Гройсмана, но это его курс, и вместо падения экономики у нас есть
положительные тенденции роста, пусть и небольшого. Кроме того, как это ни
парадоксально, но Порошенко смог не только сохранить, но, по некоторым направлениям,
усилить свое политическое влияние в рамках системы власти. И это несмотря на все
политические и экономические сложности. Нельзя не вспомнить и последнее событие,
самое яркое и наиболее заметное - предоставление Украине безвиза", — резюмирует
эксперт. Напомним, его утверждение несколько раз переносили из-за разных политических
скандалов. Порошенко лично несколько раз приезжал в Раду, чтобы уговорить депутатов
проголосовать все необходимые для безвиза законы.
Задачи: социалка, коррупция и Донбасс. По мнению политолога Руслана Бортника,
сейчас П.Порошенко необходимо сосредоточиться на экономике и социальных вопросах:
"Именно эти сферы больше всего пострадали. И после начала роста экономики война на
Донбассе не может быть оправданием для проблем в этих вопросах. Поэтому главное
сейчас для президента: создание рабочих мест, выход нашей продукции на новые рынки, а
также повышение зарплат и пенсий". Эксперт также называет еще один важный аспект, на
который президенту нужно обратить внимание в ближайшем будущем, - завершение
резонансных дел. Вадим Карасев согласен, что Порошенко сейчас нужно расширять амплуа
до социального президента, а не оставаться в роли президента-главнокомандующего и
президента-дипломата. Но он уточняет: нужно и дальше работать над борьбой с
коррупцией. "Тут вроде бы много сделано, но в то же время коэффициент полезного
действия у антикоррупционных реформ пока низкий. Третье - нужно дальше
интегрироваться в Европу. Нужна европеизация не только с точки зрения дальнейшей
интеграции в ЕС, но и с точки зрения обновления институтов государства, власти, жизни,
экономики по европейским стандартам", - добавляет политолог. Владимир Фесенко уверен,
что самая актуальная задача президента - работа над рейтингами и подготовка
благоприятных предпосылок на успешную прези-дентскую гонку в 2019 г. …
Читать полностью >>>
© Илья Требор
По материалам segodnya.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

НА ПОЧАТОК

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

Кабмин Украины одобрил реструктуризацию ОВГЗ
на 229 млрд грн в портфеле НБУ

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
ФОНДОВИЙ РИНОК
КОМПАНІЇ & РИНКИ
БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

24.05.2017

ФОКУС

МВФ надав Україні "рецепт" стійкого
економічного зростання
26.05.2017

У місії МВФ вважають, що для поліпшення продуктивності,
залучення інвестицій та зміцненні державних фінансів, необхідні
проведення пенсійної і земельної реформ, а також слід зосередитись на
забезпеченні конкретних результатів в антикорупційних зусиллях.
“Економіка України продовжує своє відновлення, з очікуваним цьогорічним
зростанням на рівні більше двох відсотків. Реалізація податково-бюджетної та грошовокредитної політики дозволяє забезпечити дотримання цілей, визначених для 2017 року.
Валові міжнародні резерви продовжують зростати, сягнувши рівня в 17,6 млрд дол США, а
очікувана інфляція може скласти менше 10 відсотків на кінець року. На тлі позитивних
короткотермінових очікувань рішуче проведення структурних реформ залишається
ключовим чинником забезпечення потужнішого та стійкішого економічного зростання, так
потрібного Україні на середньострокову перспективу», - йдеться в прес-релізі місії МВФ за
підсумками візиту до Києва з 16 по 26 травня. З огляду на це місія провела плідні дискусії з
представниками влади щодо реформ, потрібних для поліпшення продуктивності,
залучення інвестицій та зміцнення державних фінансів. Як це і передбачено програмою, ці
дискусії фокусувалися на пенсійній та земельній реформах та на заходах, необхідних для
пожвавлення приватизаційного процесу та забезпечення конкретних результатів в
антикорупційних зусиллях. В той час як було досягнуто істотного прогресу у спільному
розумінні визначальних компонентів цих заходів, подальша технічна робота є необхідною в
деяких сферах з тим, щоби текст відповідних законопроектів відзеркалив це порозуміння і
в цілому відповідав меті реформи. Забезпечення парламентської підтримки цих
законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду.
Фахівці МВФ, з іншими міжнародними партнерами, тісно співпрацюватимуть з
представниками влади всі наступні тижні, щоби підтримати поступ в реалізації реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Кабинет Министров одобрил выпуск облигаций внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) на сумму до 229 млрд гривен с погашением в
2025-2047 годах. Об этом сообщает cbonds.info
Выпуск новых облигаций осуществлен для обмена ранее выпущенных ОВГЗ с
погашением с июня 2017г. по ноябрь 2030г., которые находятся в портфеле Национального
банка. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают
Українські Новини. Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне
инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае дефляции
доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых. Решено провести репрофайлинг ОВГЗ из
портфеля Нацбанка на 221,6 млрд гривен со средневзвешенной ставкой 12,85% годовых, а
также сумму начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного
дохода по ним 7 млрд гривен. Как сообщалось, в начале года Национальный банк и
Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Суд Лондона відклав винесення проміжного
рішення щодо "боргу Януковича"
26.05.2017

Лондонський суд відклав винесення проміжного рішення щодо справи
по "боргу Януковича". Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів
України, передає tyzhden.ua
Повідомляється, що суддя Джастіс Блер вирішив відкласти винесення свого рішення,
враховуючи складність порушених питань. "Таким чином, після сьогоднішнього слухання
суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести
своє рішення у належний строк", - сказано у повідомленні Мінфіну. Як повідомлялося, Росія
подала в суд Лондона позов проти України через «борг Януковича». 29 березня суд ухвалив
прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд. В той же час в
рішенні суду відсутнє остаточне рішення по суті спору. Також нагадаємо, що Міжнародний
валютний фонд повідомив 16 грудня 2015 року, що борг України перед Росією на 3
мільярди доларів, який був взятий екс-президентом Віктором Януковичем за два місяці до
втечі, визнаний державним, а не комерційним. 4 травня 2016 року президент України Петро
Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 4 закону України "Про особливості
здійснення угод з державним, гарантованим державою боргом і місцевим боргом", яким
продовжується термін дії тимчасового мораторію на виплати за випущеними в грудні 2013
року і викупленими Фондом національного добробуту РФ дворічним єврооблігаціями.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
 ІНВЕСТИЦІЇ

МАКРОЕКОНОМІКА

Капинвестиции в Украине в I кв.-2017 г.
выросли на 21,4%
25.05.2017

Нацбанк Украины снизил учетную
ставку до 12,5%

25.05.2017

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о
снижении учетной ставки с 26 мая 2017 года до 12,5% годовых с 13%
годовых. Об этом сообщает interfax.com.ua
Как сообщается в пресс-релизе центробанка, соответствующее решение "О размере
учетной ставки" (№318-рш) правление НБУ утвердило 25 мая 2017 года. "Смягчение
мотентарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по
инфляции на 2017-2018 годов и одновременно направленно на поддержку экономического
роста", - отмечено в документе. По данным центробанка, основным риском для достижения
инфляционных целей является отступление от проведения взвешенной фискальной
политики, и, в частности, более существенное повышение социальных стандартов и
заработных плат, чем это согласуется с достижением целей по инфляции. "В краткосрочной
перспективе резкое повышение пенсионных выплат может привести к росту
потребительского спроса. Это, в свою очередь, может заставить НБУ скорректировать свою
политику для нивелирования краткосрочных последствий такого роста на ценовую
динамику", - отмечено в пресс-релизе. Тем не менее, НБУ считает реальным достижение
ранее обнародованных инфляционных целей на 2017 и 2018 годы на уровне 8% +/-2
процентных пункта (п.п.) и 6% +/-2 п.п. соответственно. Кроме того, Нацбанк считает
актуальным ранее обнародованные прогнозы: инфляция к концу текущего года
замедлится до 9,1% и к концу следующего - до 6%. В дальнейшем, в этом году, НБУ может
продолжить смягчение монетарной политики, но только в случае устойчивого снижения
указанных рисков. "Скорость и степень вероятности дальнейшего снижения учетной
ставки будут зависеть от оценки среднесрочных рисков для достижения инфляционных
целей как в 2017 году, так и в 2018 году", - сообщается в документе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВВП. ВНП

В I квартале 2017 г. ВВП вырос на 2,4%
в годовом измерении
25.05.2017

В первом квартале текущего года внутренний валовый продукт
вырос на 2,4% в годовом измерении. Об этом сообщила пресс-служба
Национального банка Украины, передает investfunds.ua.
«Показатели экономического роста близки к прогнозам НБУ. В I квартале ВВП вырос
на 2,4% в годовом измерении», - сообщили в НБУ. В регуляторе отметили, что более
медленный рост, по сравнению с концом прошлого года, объясняется прекращением
перемещения грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и
увеличением количества промышленных предприятий на неподконтрольных Украине
территориях. Вследствие этих событий снизилось промышленное производство и
ухудшились показатели потоков грузов и оптового товарооборота. Вместе с тем, в НБУ
ожидают, что блокада перемещения товаров через линию разграничения в Донецкой и
Луганской областях не будет иметь существенного влияния на уровень инфляции.
Напомним, американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor представила
свой прогноз экономических последствий вооруженного конфликта на востоке Украине.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте 2017 года
выросли на 21,4%, тогда как в первом квартале 2016 года - на 0,7%,
сообщила Государственная служба статистики в четверг.
Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2016 году
выросли на 18%, по итогам девяти месяцев - на 16,4%, первого полугодия минувшего года –
на 9,6%. Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 года было освоено 64,8 млрд
грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и
части зоны проведения АТО). В региональном разрезе наибольшее увеличение
капинвестиций в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016
года зафиксировано в Луганской (на 68,2%), Запорожской (на 64,9%), Одесской (на 63,6%),
Тернопольской (на 59%), Винницкой (на 57%), Днепропетровской (на 51,2%), Закарпатской
(на 43,7%), Полтавской (на 43,5%), Черкасской (на 42,8%), Львовской (на 37,6%),
Хмельницкой (на 34,5%), Черниговской (на 32,6%), Харьковской (на 25,9%) областях, Киеве
(на 18,2%). Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период
сократились в Ивано-Франковской (на 24,5%), Николаевской (на 17,3%), Волынской (на
15,8%), Киевской (на 9,5%) областях. В отраслевом разрезе наибольший рост
капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован в здравоохранении (в 2,5
раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (в 2 раза); госуправлении, обороне и
обязательном соцстраховании – на 91,5%; сельском хозяйстве – на 57,9%; на предприятиях
транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 42%; в сфере
административного и дополнительного обслуживания – на 30,9%; промышленности – на
29,1%; в сфере информации и телекоммуникаций – на 18,2%; профессиональной, научной и
технической деятельности - на 14,2%; финансовой и страховой деятельности – на 12,7%.
При этом в сфере в рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка падение
капинвестиций составило 33,2%; в сфере недвижимости – на 38,3%. Главным источником
финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и
организаций, за счет которых освоено 76,6% общего объема. Весомую долю капитальных
инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 52,4%, в здания и
сооружения – 39,6% всех инвестиций. На капитальный ремонт активов направлено 3,3
млрд капитальных инвестиций (5% от общего объема).
Капитальные инвестиции по видам активов >>>
По материалам bin.ua
ОПЕК заохочуватиме та захищатиме
інвестиції в Україну
26.05.2017

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і
торгівлі України підписав у Відні від імені України Угоду про заохочення та
захист інвестицій між Україною та Фондом Міжнародного розвитку ОПЕК.
Угода передбачає надання режиму найбільшого сприяння щодо розпорядження
інвестиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню обсягів іноземних інвестицій у
ключові галузі економіки України. «Ми розглядаємо Фонд ОПЕК як важливого партнера та
потужну фінансову установу. Угода посилить взаємовигідну співпрацю України з Фондом
задля досягнення стійкого соціально-економічного зростання та розширення можливостей
для розвитку людського потенціалу для поліпшення якості життя українських громадян», зазначив Кубів. Він також нагадав, що Фонд Міжнародного розвитку ОПЕК здійснює
фінансування державного сектору без додаткових вимог, в той час як для фінансування
приватного сектора, Фонд спершу укладає рамкову угоду з урядом країни-одержувача.
«Підписання Угоди сприятиме ефективному залученню інвестицій Фонду в економіку
України, а також підтримці малих та середніх підприємств у різних сферах, зокрема,
енергетиці, інфраструктурі, агропромисловому комплексі та ін. Для нас це – додатковий
фінансовий ресурс, що сприятиме розбудові Української держави», - підкреслив Кубів. Фонд
Міжнародного розвитку ОПЕК є інвестиційною установою з розвитку, що була створена
державами-членами ОПЕК в 1976 р., як спільний орган допомоги країнам, що розвиваються.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Госстат: Промпроизводство в Украине,
апрель – 2017

В Евросоюзе советуют украинцам сосредоточиться на
стандартах ЕС, а не на расширении квот

23.05.2017

Промышленное производство в Украине в апреле 2017 года снизилось
на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в марте
этого года - на 2,7%.
Госслужба статистики уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней
промпроизводство в апреле-2017 к апрелю-2016 сократилось на 4,6%. Госстат указывает,
что по отношению к предыдущему месяцу в марте этого года промышленное производство
снизилось на 6,9%, а с учетом сезонного фактора – на 1,7%. Промышленное производство в
Украине в январе-апреле 2017 года упало на 2% к аналогичному периоду 2016 года. В
добывающей промышленности и разработке карьеров индекс промышленной продукции
составил 91,9%, перерабатывающей промышленности – 101,6%, поставке электроэнергии,
газа, пара и кондиционированного воздуха – 95,9%. Как отмечает статведомство, в
Луганской области промышленное производство в январе-апреле-2017 по сравнению с
январем-апрелем-2016 сократилось на 25%, в Донецкой области - на 12,9%, в том числе в
апреле спад составил в Луганской области 46%, в Донецкой – 23,6%. В остальных областях в
январе-феврале положительный результат в промышленности зафиксирован в
Житомирской (20,9%), Винницкой (17,8%), Одесской (12,7%), Кировоградской (8,1%),
Волынской (7,4%), Запорожской (6,1%), Николаевской (5,6%), Харьковской (4,8%),
Тернопольской (3,5%), Киевской (1,3%). Как сообщалось, промпроизводство в Украине в
2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно
сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции >>>
По материалам bin.ua
МЭРТ: Падение промпроизводства - это реакция промышленности
на блокаду Востока Украины
24.05.2017

Падіння промислового виробництва є результатом високої чутливості
промисловості України до блокування вантажних перевезень на сході країни,
яке розпочалося в кінці січня поточного року.
Третій місяць поспіль у розрахунку місяць до відповідного місяця промвиробництво
демонструє падіння - у квітні до 6,1%, у березні - 2,7%. Як і очікувалося, це відображає високу
чутливість промисловості у короткостроковому періоді до рішення щодо блокування
вантажних перевезень на Сході. Зокрема, у квітні поглибилося падіння в енергетичному
секторі промисловості та у гірничо-металургійному комплексі. Сезонно скориговане
падіння становило: у квітні до березня –1,7%, у квітні до квітня 2016 – 4,6%. З урахуванням
даних Держстату, позитивні результати діяльності зберігаються в харчовій промисловості
та виробництві меблів, іншої продукції; ремонті і монтажу машин і устаткування.
Звертаємо також увагу на те, що скорочення виробництва у металургії пов’язане з
зупинкою з лютого Алчевського металургійного комбінату, Єнакіївского металургійного
комбінату, "Донецьксталі" (відповідно до інформацї «Укрметалургпром»), а також
захопленням бойовиками вугільних підприємств ДТЕК на тимчасово неконтрольованій
території, що сформувало дефіцит енергоресурсів, яке не компенсувалося аналогами, у т.ч.
імпортом. Саме це пояснює падіння промисловості у квітні і нівелює чинник покращення
зовнішньої кон’юнктури, а саме зростання світових цін та розширення внутрішнього
споживчого попиту. Скорочення у виробництві електроенергії внаслідок подовження
надзвичайних заходів на ринку електроенергії (тимчасова зупинка окремих ТЕС та ТЕЦ)
також мало мультиплікативний негативний ефект на усі галузі промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами cbonds.info
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Китайская грамота. Как торговать с
Поднебесной

24.05.2017

"Торговля с КНР" у украинского бизнеса ассоциируется с импортом.
Однако в последние годы всё больше предпринимателей задумываются об
экспорте своих товаров в Поднебесную.
Выход на китайский рынок оказывается хоть и не простой, но многообещающей
стратегией развития компании. В советское время были весьма популярны анекдоты,
обыгрывающие нехватку еды в Китае и постоянно преследующее его жителей желание
поесть. В жестоком юморе была доля правды - в Китае живут 1,3 млрд человек. Накормить
такую прорву народа за счёт собственного производства проблематично даже для столь
мощной экономики, как китайская. "Китай стал Меккой для производителей продуктов
питания. Население страны увеличивается, благосостояние растёт. Вместе с интересом к
импортным товарам это открывает заманчивые перспективы для экспортёров", - говорит
маркетинг-директор группы компаний "Новые продукты", которая занимается
производством слабоалкогольных напитков, энергетических коктейлей и снеков, Виктория
Папазова. А директор китайского представительства "Новых продуктов" Александр
Никитюк добавляет: "Это ещё и динамично развивающееся пространство. Многие
продукты питания, например, молоко, вино, хлебобулочные и кондитерские изделия,
мясные полуфабрикаты, соки и минеральные воды, кофе лет двадцать назад были мало
знакомы среднестатистическому потребителю даже в крупных городах. Сегодня они есть
на полках любого супермаркета". По мнению Геннадия Шепелева, украинские компании
могут с успехом предлагать Поднебесной практически все продукты питания: "Китай
регулярно потрясают скандалы, связанные с низким качеством местных продуктов.
Поэтому популярность импорта растёт. Да, китайский потребитель до обидного мало знает
об Украине. Да, нашим импортёрам постоянно необходимо доказывать, что Украина - это
не только братья Кличко и Чернобыль, но увидеть наши продукты на полках китайских
магазинов уже можно", - говорит он. Естественно, наиболее перспективен в Китай экспорт
мяса, и особенно субпродуктов - в Китае их потребляют в гигантских количествах. Однако
сейчас экспорт этих товаров крайне затруднён из-за несогласованности между Китаем и
Украиной ветеринарных норм. Но даже "несерьёзные" с нашей точки зрения продукты
наподобие вышеупомянутых куриных лапок, а также свиных ножек и ушей могут стать
отличной базой для средних и малых компаний в плане бизнеса с Китаем. "Эта продукция
уже давно востребована на рынке Китая и успешно экспортируется туда из Украины", поясняет СЕО "Клуба экспортёров" Евгения Литвинова. По словам Геннадия Шепелева,
неплохие перспективы на китайском рынке имеют и мука, подсолнечное и соевое масло,
снеки, кондитерские изделия, крепкие и слабоалкогольные напитки, пиво, вино,
минеральная вода, соки, мёд, сыры, детское питание, консервированные овощи и фрукты,
соусы и джемы. Одним словом, простор для фантазии есть.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Скорейшее внедрение норм и стандартов ЕС в соответствии с
положениями о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) является для
Украины более перспективным путем увеличения экспорта в страны ЕС.
Чем одна только борьба за расширение тарифных квот, считает Хьюг Мингарелли,
глава представительства ЕС в Украине. Давайте не будем акцентировать внимание
исключительно на квотах, которые касаются только узкой группы сельскохозяйственных
продуктов, а вместо этого ускорим работу по открытию значительно более крупных
рынков ЕС, приняв стандарты ЕС”, – сказал он. Мингарелли напомнил, что в рамках ЗСТ для
Украины определены квоты для беспошлинной поставки в ЕС 36 видов продуктов, из
которых украинская сторона полностью выбирает только 9. “Прежде всего, следует
перенять нормы и стандарты ЕС в соответствии с положениями о создании ЗСТ, и вы
сможете экспортировать все, что вы хотите на рынок ЕС… Как только положения о ЗСТ
будут полностью имплементированы – эти квоты будут постепенно возрастать”, –
подчеркнул глава представительства ЕС в Украине. Отметим,в Европейском Союзе
планируют утвердить новые автономные преференции для Украины до конца июня, чтобы
успеть к Саммиту Украина-ЕС, который состоится в середине лета. Основная преграда для
этого – формирование единой позиции Совета ЕС, где позиции существенно расходятся. "В
сентябре прошлого года расширение торговых квот для Украины утвердила Еврокомиссия.
Несколько недель назад – профильный комитет Европарламента. Теперь необходимо, чтоб
определился Совет ЕС, после чего мы перейдем к триалогу",- отмечает источник. Он
уточняет, что Мальта, председательствующая в ЕС в первой половине 2017 года, стремится
завершить эти обсуждения до конца своего мандата. При этом еврочиновник признает –
объемы преференций могут быть существенно пересмотрены. "Еврокомиссия утвердило
объем новых квот, однако в Европарламенте решили сократить его, убрав квоты на томаты
и пшеницу. В этой ситуации позиция Совета ЕС решающая – она может привести как к
возвращению этих позиций в список преференций, так и к дополнительному его
сокращению", - пояснил он. Собеседник "ЕвроПравды" уточняет, что многие страны-члены
ЕС не возражают против принятия списка преференций в редакции, предложенной
Еврокомиссией. Одновременно ряд восточноевропейских стран выступает за дальнейшее
урезание списка. При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь. По
данным "Европравды", наибольшими противниками преференций для Украины оказались
Венгрия и Польша, считая их угрозой для своих агропроизводителей. Также противником
предложенного объема преференция является Франция, однако ее позиция не такая
жесткая как у Венгрии и Польши. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Украинский экспорт в первом квартале
вырос на 28%
26.05.2017

В І квартале 2017 объем украинского экспорта товаров и услуг составил
$12,4 млрд, что на $2, млрд, или 28%, больше чем в 2016 г. Об этом сообщает
Министерство экономического развития и торговли Украины.

По итогам квартала экспорт товаров составил $10,4 млрд (рост на $2,7 млрд, или на
34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). В структуре экспорта товаров
наибольшую долю составили продукция агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности (44%), продукция металлургии (23,4%), машиностроение (10,4%) и
минеральные продукты (9,2%). При этом экспорт древесины и бумажной массы сократился
на 7%, а химической промышленности — на 0,1%. Это обусловлено уменьшением экспорта
этой продукции в Россию на 26,1%, или на $18,4 млн, в Турцию — на 24,9%, или на $9,1 млн
и в Китай — на 61,4%, или на $8,2 млн. Рост экспорта товаров за отчетный период был
обеспечен за счет роста экспорта: руд и концентратов железных (на $331,9 млн), масла
подсолнечного (на $315,7 млн), соевых бобов (на $225,9 млн), проката плоского
горячекатаного (на $190 млн), кукурузы (на $140,4 млн), полуфабрикатов из стали (на
$125,2 млн), сахара ($116,3 млн), пшеницы (на $110,6 млн), ферросплавов (на $100,7 млн) и
ячменя (на $65,8 млн). Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров в
первом квартале 2017 года остается Европейский союз (доля в 38,4%, при этом рост по
отношению к результатам аналогичного периода прошлого года составил 24,5%, или
$782,3 млн, в то же время доля России составила 9%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ІНІЦІАТИВИ

ВР спрощує залучення іноземних
інвестицій в Україну
23.05.2017

Верховна Рада України скасувала реєстрацію іноземних
інвестицій, спростила процедуру видачі дозволів на застосування
праці іноземців, а також спростила видачу посвідок на тимчасове
проживання в Україні.
За відповідний проект закону (№4541) в другому читанні на засіданні українського
парламенту у вівторок проголосували 239 народних депутатів. Закон, зокрема, скасовує
реєстрацію іноземних інвестицій, замінивши її формальним інформуванням для ведення
державної статистики. Він також регулює на рівні закону базові аспекти оформлення
дозволу на застосування праці іноземців, осіб без громадянства. Очікується, що ці зміни
спростять залучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфікованих працівників, що є
необхідним на перших етапах розвитку дочірнього підприємства в Україні. Окрім цього,
ухвалений закон вносить зміни в регулювання процедури видачі посвідок на тимчасове
проживання в Україні. Ці зміни нададуть право отримувати посвідку на проживання в
Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не
працевлаштовані на них. Парламентарі очікують, що це дасть змогу таким інвесторам
проводити в Україні достатню кількість часу для контролю за діяльністю підприємств. Як
зазначив один з авторів законопроекту, нардеп від фракції "Самопоміч" Сергій Кіраль під
час обговорення ініціативи перед голосуванням, цей законопроект, по суті, стосується
виключно чотирьох категорій високооплачуваних IT-фахівців - випускників 110 найкращих
вишів світу, а також представників креативних професій. За його словами, на сьогодні в
Україні працюють 9 тис. таких іноземних працівників. При цьому народний депутат Віктор
Пинзеник звернув увагу на те, що згідно з чинним законодавством, іноземець, який вніс
інвестиції та працює в Україні, щороку зобов'язаний отримувати дозвіл на роботу в країні.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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У Києві відкрився найбільший світовий форум
із публічних закупівель

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЙ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

23.05.2017

У Києві розпочав свою роботу найбільший світовий Форум із
закупівель, професійної етики, управління та відкритості (PRIMO Forum).
Учасниками події стали представники 25 країн світу.
Форум своїми виступами відкрили Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман,
Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан
Кубів, Директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. В
ході роботи Форуму представники Канади і Польщі поділяться досвідом побудови системи
державних закупівель у своїх країнах та боротьбі із корупцією у них. На панельній дискусії
доповідачі від Румунії, Чорногорії, Боснії, Сербії та Македонії поділяться своїм прогресом у
боротьбі із корупцією у державних закупівлях. Учасники форуму також обговорять
професійну етику, чесність в державних закупівлях, кращі практики Світового Банку та
ОЕСР, засади моніторингу з боку громадянського суспільства. Cеред учасників форуму
також Старший радник Світового банку Фадія Cаадах, Директор департаменту політики
держзакупівель у ЄБРР Ян Джекхолт та Директор департаменту операційної політики та
обслуговування Ісламського Банку Розвитку Анассе Айссами та багато інших. Для України
Форум надзвичайно важливий, оскільки дасть унікальну можливість продемонструвати
наші досягнення у сфері реформування системи публічних закупівель, посилює міжнародні
зв’язки з країнами-партнерами, найбільшими міжнародними донорами, а також сприяє
залученню інвестицій в економіку України для подальшого реформування. Нагадаємо,
система ProZorro працювала в пілотному режимі з лютого 2015 р. Використання системи
було добровільним: кожен державний замовник мав можливість проводити в ProZorro
допорогові закупівлі на суму до 200 тисяч гривень для товарів та послуг і 1,5 млн грн для
робіт. Але навіть у пілотному режимі система ProZorro дозволила заощадити понад
мільярда гривень. У 2016 році використання системи ProZorro стало обов’язковим для всіх
державних замовників. Сьогодні кількість тендерів у системі вже перевищила 815 тисяч.
Очікувана вартість усіх тендерів складає 588,64 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Уряд ухвалив Стратегію розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні до 2020 р.
24.05.2017

В середу, 24 травня, в Кабінеті Міністрів України за ініціативи
Мінекономрозвитку та Першого віце-прем’єр-міністра України Степана
Кубіва відбувся черговий “Дерегуляційний день”.
В рамках Дерегуляційного дня Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку малого
і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Її реалізація сприятиме
закріпленню системного підходу до формування і реалізації державної політики у цій сфері
та створенню сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого і
середнього бізнесу (МСБ). “Стратегія - це результат кропіткої роботи Мінекономрозвитку і
широкого публічного обговорення. Коли я кажу “широкого”, то маю на увазі не просто
оголошення на сайті, а більше 20 зустрічей із усіма залученими сторонами, включаючи
Асоціації бізнесу, ТПП, міжнародні організації. Тому я впевнений, що цей документ якомога
точніше відображає потреби підприємців України сьогодні”, - пояснює Степан Кубів. “Ви всі
знаєте, що майже 2 млн малих та середніх підприємств складає 99,8% кількості всіх
підприємств в Україні. При цьому частка МСП у ВВП України у 2015 році була 59%.
Стратегія ставить за мету до 2020 року збільшити останній показник до 60,5%. Насправді,
це суттєвий приріст у масштабах МСБ”, - прокоментував перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Стратегія враховує принципи
Акту з питань малого бізнесу для Європи та рекомендації Індексу економічної політики у
сфері МСБ. Вона передбачає створення сприятливого середовища для розвитку МСБ,
спрощення доступу МСБ до фінансування, спрощення податкового адміністрування МСБ,
популяризацію підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким
навичкам, сприяння експорту МСБ та підсилення інноваційного потенціалу МСБ.
Читати повністю >>>
Презентація Стратегії >>>
За матеріалами me.gov.ua
Мінекономіки готує он-лайн сервіс
перевірок бізнесу
24.05.2017

Міністерство економічного розвитку й торгівлі планує зменшити
кількість перевірок бізнесу на 15-30% і запустити он-лайн сервіс проведення
таких перевірок держорганами.
Перший віце-прем'єр – міністр економічного розвитку Степан Кубів на засіданні
Кабінету міністрів 24 травня повідомив, що уряду пропонують кроки, які дозволяють
спростити запровадження власного бізнесу, та пакет змін для зменшення тиску на бізнес.
Одна з ключових речей – запровадження публічної інтегрованої бази перевірок.
"Зменшення кількості перевірок бізнесу буде від 15% до 30%", – сказав Кубів. Також
планують розробити критерії визначення ризику, на основі яких призначатимуть
перевірку – така методика має відповідати закону №1726. Крім того, обіцяють контроль за
органами контролю і залучення громадськості. "Ми маємо чітку державну карту
осучаснення і руху до сучасної цифрової економіки", – сказав Кубів. "За вчорашнім зняттям
чергового бар’єру для впровадження 4G ми бачимо сьогодні другий крок – запровадження
порядку отримання ліцензій в електронному вигляді. Третє – ми маємо чітку стратегію
розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 р.", – додав він. Перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов розповів, що в рамках
дерегуляції вже лишили тільки два типи перевірок: планові й позапланові. Замість
скасованих нормативних актів пропонують чіткі "правила гри". Головна з пропозицій –
створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду, аби база даних усіх
перевірок була он-лайн і в ній можна було побачити, кого перевіряють і що є наслідком
перевірок, тобто яка величина виявлених порушень і покарань. "Я дуже прошу підтримати
цей проект… Ми реалізуємо цей портал разом із офісом BRDO і зараз перебуваємо вже на
етапі написання технічного завдання. Прийняття цієї постанови дасть нам можливість вже
цього року запустити портал в експлуатацію. Я впевнений, там буде багато цікавих новин
для всіх нас", – сказав Нефьодов. "Ми очікуємо, що за рахунок об’єднання перевірок і
більшої їх прогнозованості кількість їх зменшиться на 15-30% і практика об'єднання
перевірок з пілотної основи буде переведена на постійну", – додав він Нефьодов зазначив,
що для всіх органів контролю планують Методику розробки критеріїв ризику для
планування перевірок, щоб перевірки призначалися не за волею чиновника, а на основі
критеріїв, які кожен орган розроблятиме для себе. Методика ж допоможе поділити бізнес
на компанії з високим ризиком порушень і з низьким. Він наголосив, що мета органів
контролю – не наповнити бюджет, а усунути порушення. За заявою структури, яку
перевіряють, можуть долучити до перевірки спеціалістів із Державної регуляторної служби
або громадськість до консультацій та роз’яснень. Нефьодов повідомив також про намір
запроваджувати електронне ліцензування, яке передбачатиме єдину процедуру й пакет
документів, необхідних для цього. Він зазначив, що чиновники провели 12 громадських
слухань, врахували більше половини 63 зауважень, які надійшли на адресу міністерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Державні компанії продаватимуть через
систему ProZorro
23.05.2017

Українські державні компанії продаватимуть через систему
публічних закупівель ProZorro. Про це Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман сказав на 13-му світовому форумі про публічні закупівлі PRIMO.
«Ми знайшли рішення спільно з Фондом державного майна, який оперує державним
компаніями, міністерствами, урядом для того, щоб запровадити систему РroZorro для
конкурентного продажу державних компаній», - сказав Гройсман. Кожний представник
бізнесу, незалежно від того, з якої він країни, повинен мати рівні можливості у питаннях
приватизації. Гройсман наголосив, що продаж держкомпаній дасть можливість залучати
інвестиції в економіку нашої держави і викорінити прояви корупції у державному секторі.
Але, вкотре наголосив він, приватизація держпідприємств обов’язково має бути публічною.
«Через систему РroZorro було проведено закупівель майже на 700 млрд грн. Я наголошую
на тому, що у старій системі це десятки мільярдів втрат було. Сьогодні ми можемо
констатувати те, що система є не тільки конкурентною, а й заощаджує ресурси державного
бюджету», - додав Прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

ГПУ розслідує справи по підприємствам
Дмитра Фірташа
22.05.2017

Генеральна прокуратура не повідомляла про підозру в будьякому злочині українському олігарху Дмитру Фірташу, але проводить
розслідування у справах його підприємств.
Д. ФИРТАШ
"У нас є серйозні справи, які пов'язані з підприємствами Фірташа. Наразі
процесуальна підозра йому не оголошувалася. Але по декількох напрямках ми активно
працюємо", – заявив журналістам генпрокурор Юрій Луценко. За словами Луценка, мова йде
про відмивання коштів з підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від податків
та, ймовірно, про розкрадання державних ресурсів. Як відомо, 24 лютого 2017 року суд у
Відні звільнив олігарха Дмитра Фірташа під раніше внесену заставу в 125 мільйонів євро.
Екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа домагаються Іспанія, де його
звинувачують у відмиванні грошей, та США, які звинувачують Фірташа у дачі хабара
розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза
конкурсом. 21 лютого Вищий земельний суд Відня дав добро на екстрадицію Фірташа в
США. Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції. Захист
Фірташа оскаржує рішення суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 88,9%
Первого инвестиционного банка
24.05.2017

Российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА
(Москва, Россия) Евгений Гинер сконцентрировал 88,89% акций
Е.ГИНЕР
Первого инвестиционного банка (Киев). Об этом говорится в
сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Сообщается, что Гинер увеличил пакет акций в капитале банка с 84,307974% до
88,890583%. В ноябре 2016 года Гинер стал владельцем 52,9% акций банка, а в декабре
того же года сконцентрировал 84,31% акций банка. Гинер является президентом ФК ЦСКА
и совладельцем компании VS Energy International Group, которая владеет активами в
Украине ("Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго",
"Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл")).
Также бенефициарами VS Energy являются депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил
Воеводин и Сергей Шаповалов. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 3
февраля признал недействительной банковскую группу Первого инвестиционного банка. В
нее входили: Первый инвестиционный банк и ООО "Глобальная платежная система".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Александр Ярославский приобрел крупнейшее предприятие
по добыче железной руды
26.05.2017

Компания BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, входящая в группу
DCH Александра Ярославского, приобрела EVRAZ Sukha Balka (ЕВРАЗ
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
Суха Балка). Об этом сообщает пресс-центр Компании «DCH».
Данное предприятие специализируется на добыче железной руды подземным
способом. В структуру комбината входят две шахты – «Юбилейная» и шахта им. Фрунзе. В
прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн тонн аглоруды. Сделка
состоялась путем передачи покупателю компанией EVRAZ Group S.A. всего акционерного
капитала Kadish Limited (предприятие, которое владеет акциями EVRAZ Sukha Balka). Сумма
сделки составила $ 110 млн., что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга
железнорудного предприятия. Группа DCH за 20 лет работы в Украине успешно развивала
разные инвестиционные проекты, в числе которых помимо "УкрСиббанка, также
Черкасский "Азот", "Киевстар" и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие
Харьковского региона превысили $ 1 млрд, из них $ 300 млн - в подготовку
инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Предыдущими приобретениями бизнесмена стали
Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу
вначале 2017 года, и страховая компания "ИНГО Украина".
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «DCH»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ФОНДОВИЙ РИНОК
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Керуючий комітет при Кабміні схвалив проект Енергетичної
стратегії України до 2035 р.

В Украине внедрят стандарты
документации ISDA
26.05.2017

В Украине займутся внедрением стандартной локальной
документации для операций с внебиржевыми деривативами. В состав
инициаторов вошли и DLA Piper.
Это позволит украинским предприятиям использовать деривативы на локальном
рынке и улучшить возможности управления собственными рисками и капиталом. В состав
рабочей группы, которая будет заниматься разработкой проекта Генерального соглашения,
вошел старший юрист DLA Piper в Украине Дмитрий Пшеничнюк, а также Партнер и
руководитель практики финансов и проектов DLA Piper в Украине Александр Курдыдык.
Участники рабочей группы обсудили виды финансовых инструментов и операций, которые
необходимы местному рынку и общую стратегию внедрения локальной деривативной
документации в Украине. Отметим, что в состав рабочей группы также входят украинские
банки: Ситибанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, ОТП Банк; инвестиционные компании: Dragon
Capital, Concord Capital, Инвестиционный капитал Украина, УНИВЕР Капитал, агрохолдинги
Кернел и Успех, а также представители Национального депозитария и расчетного центра.
Инициатором создания этой рабочей группы – выступила Профессиональная Ассоциация
участников рынков капитала и деривативов, а также Общественная организация «ACI
Ukraine». Участники проекта видят следующим шагом анкетирование и опрос участников
рынка с целью определения концепции и формирование структуры документации.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Саакашвілі заявляє про звільнення голови
Держлісагентства Юшкевич
24.05.2017

Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства лісових
ресурсів Христину Юшкевич, написав на своїй сторінці в соцмережі
Facebook лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії, екс-глава ОДА
Міхеил Саакашвілі.
"Боротьба наших активістів та виявлені ними факти, які ми регулярно показували у
моїй програмі, призвели до звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів
Христини Юшкевич. Але ми не зупинимося, доки повністю не зруйнуємо стару корупційну
систему", - заявив він і оприлюднив виписку з протоколу засідання Кабміну від 18 травня, в
якому зазначено, що ініціатором звільнення виступило Міністерство аграрної політики і
продовольства. У прес-службі Держлісагентства заявили, що не можуть підтвердити
інформації про звільнення Юшкевич і повідомили, що з минулого тижня вона перебуває на
лікарняному. Як повідомлялося, у червні 2016 року Кабмін тимчасово поклав обов'язки
голови Держлісагентства на першого заступника голови К. Юшкевич. 21 вересня 2016 року
К. Юшкевич перемогла в конкурсі на зайняття цієї посади.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Госгеонедр сообщает об эвакуации сотрудников
головного офиса

24.05.2017

Керуючий комітет при Кабінеті міністрів України під керівництвом
віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона на своєму засіданні схвалив
проект Енергетичної стратегії України до 2035 року.
Стратегія, зокрема, передбачає максимальне зниження енергоємності ВВП та
відмову від використання дефіцитного вугілля антрацитової групи. Про це кореспонденту
УНІАН повідомила член цього комітету, заступник міністра енергетики та вугільної
промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко. За її словами, документ
розроблявся в прозорому режимі, в ньому максимально усунені можливі фактори лобізму
та його метою є зниження енергоємності ВВП. «Стратегія – це основа для майбутньої
дорожньої карти, складного й детального документа. Але найважливіше, стратегія - це
політичний сигнал для інвесторів, наше «зелене світло», - додала вона. Бойко перерахувала
пріоритети енергетичної політики України, які вказані в стратегії: відмова від
антрацитового вугілля, подальше використання атомної енергетики, інтеграція об'єднаної
енергосистеми України у європейський ринок електроенергії, перенесення пунктів
прийому-передачі транзитного газу зі східного на західний кордон України, перехід до
стимулюючого тарифоутворення для енергокомпаній тощо. За словами Бойко, Кістіон
доручив Міненерговугілля внести остаточні правки й узгодити текст документа з іншими
зацікавленими органами виконавчої влади. «У нас офіційно від Керуючого комітету тиждень на літредакторів і підготовку візуалізації. Далі - обговорення на базі Комітету
Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, далі - розсилка в зацікавлені органи виконавчої влади та обов'язкова публікація», зазначила Бойко. Як повідомляв УНІАН, багато експертів у енергетичній галузі тривалий
час закликали владу розробити й затвердити текст нової енергетичної стратегії України.
Зокрема, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у травні 2016 року
говорив про необхідність розробки енергетичного балансу України в узгодженні з
редакцією енергетичної стратегії.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Порошенко ввів мораторій на банкрутство
державних шахт
22.05.2017

Президент України підписав Проект Закону про відновлення
платоспроможності державних вугледобувних підприємств. Про це
свідчить інформація на сторінці законопроекту №6212 на сайті парламенту.
Верховна Рада прийняла закон "Про відновлення платоспроможності державних
вугледобувних підприємств" 13 квітня. Законом до 01.01.2019 забороняється здійснювати
виконавче провадження, арештовувати рахунки державних вугледобувних підприємств, а
також починати процедуру їх банкрутства, крім як за рішенням Міненерговугілля. Арешти
рахунків державних шахт призводять до невиплат заробітної плати шахтарям. Крім того,
вугільні підприємства не в змозі забезпечити своєчасні і в повному обсязі розрахунки за
спожиту електроенергію, борги за яку складають станом на 1 січня 2017 року 5,27 млрд грн.
Автори законопроекту вважають, що введення мораторію на стягнення боргів держшахт
надасть необхідний час Міненерговугілля, в тому числі, щоб якісно підготувати визначені
державні шахти до приватизації, а також модернізувати існуючий фонд для виходу
державних підприємств на самоокупність.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

25.05.2017

Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
(Госгеонедр) сообщает об эвакуации сотрудников головного офиса из-за
информации о минировании.
"Правоохранители обязали работников покинуть помещение службы, обосновывая
это сообщением о минировании. Однако никаких представителей взрывотехнической
службы на месте нет. В то же время в помещении Госгеонедр до сих пор остается группа
людей во главе с Олегом Кирилюком и Николаем Фощием", - указано в сообщении. По
данным пресс-службы, в четверг в управление персоналом Госгеонедр поступило
распоряжение Кабмина о назначении новым врио главы службы О.Кирилюка, однако такой
официальный документ на правительственном портале отсутствует. Как сообщалось,
утром в четверг советник и пресс-секретарь Николая Бояркина, исполнявшего обязанности
главы Госгеонедр с 23 января 2015-го года, Наталия Мелень заявила о захвате кабинета
руководителя службы неизвестными лицами. Н.Бояркин назначен врио главы Госгеонедр
распоряжением Кабмина №43-р от 23 января 2015 г. Распоряжением №320-р от 18 мая
2017 г. Кабмин признал утратившим силу решение об этом назначении и распоряжением
№321-р временно возложил обязанности главы Госгеонедр на Олега Кирилюка. В то же
время, согласно информации общественной организации "Геология Украины", Окружной
административный суд Киева решением от 19 мая в качестве обеспечительной меры
приостановил действие распоряжений Кабинета министров Украины №316-317-р и №320321-р от 18 мая 2017 года о смене руководства Государственной службы геологии и недр.
По данным общественной организации, являющейся истцом по делу, суд также запретил
Министерству юстиции Украины и другим уполномоченным органам вносить изменения в
госреестр на основании указанных распоряжений правительства. Госгеонедр – госорган,
который ведет учет и кадастр месторождений, запасов, осуществляет госрегистрацию и
учет работ и исследований, связанных с геологическим изучением недр, ведет единую
информационную систему пользования недрами. Госгеонедр также выдает специальные
разрешения на: геологическое изучение месторождений, их опытно-промышленную
разработку, добычу полезных ископаемых. Участвует в выполнении работ в рамках
соглашений о разделе продукции (СРП).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Кабмин одобрил концепцию реформирования и развития
угольной промышленности до 2020г
24.05.2017

Кабинет министров Украины на заседании одобрил Концепцию
реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020
г. Об этом сообщает interfax.com.ua
"Цель нашей концепции – это увеличение добычи угля с одновременным полным
переводом шахт на бездотационность и самоокупаемость, с решением экологических и
социальных проблем", - сказал представляющий документ министр энергетики и угольной
промышленности. Министерство в ближайшие годы рассчитывает на полное замещение
использования электростанциями страны антрацита углем газовой группы. Так, уже в 2017
г. планируется снизить потребление теплоэлектростанциями (ТЭС) антрацита до 7 млн
тонн по сравнению с 10 млн тонн – в 2016-м. При этом уже в 2019 году предполагается
полностью отойти от сжигания ТЭС антрацита. Министр уточнил, что на сегодня все
госшахты являются убыточными и реализация концепции позволит до конца года вывести
70% шахт на безубыточность, из которых 50% будут приносить прибыль. К осени 2018 года
министерство рассчитывает, что все госшахты будут работать безубыточно. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Володимир Кістіон презентував звіт комісії з
перевірки вугледобувних підприємств
24.05.2017

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон представив звіт Комісії з
перевірки з перевірки стану забезпечення охорони праці та техніки безпеки
на вугільних підприємствах, створену на доручення Прем’єр-міністра.
Володимир Кістіон повідомив, що було проведено перевірки стану охорони праці на
41 вугледобувному підприємстві, при цьому обстежено 219 виробничих об'єктів. Було
виявлено 2421 порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці. За
результатами проведених перевірок керівникам підприємств видано обов’язкові для
виконання приписи. У 34 випадках керівникам підприємств було запропоновано
призупинити ведення робіт та експлуатацію шахтного обладнання до повного усунення
виявлених порушень. Фахівці Держпраці подали 20 адміністративних позовів до судів на
заборону ведення гірничих робіт. До адміністративної відповідальності притягнуто 123
працівника підприємств та накладено штрафи на загальну суму 32368 грн. «За
результатами аналізу перевірок слід відмітити недостатній, а в деяких випадках і вкрай
незадовільний рівень стану охорони праці на підприємствах вугільної промисловості», зауважив Володимир Кістіон. Він також наголосив на тому, що комісія пропонує вивести
основний орган, який контролює виконання і дотримання закону про охорону праці, з-під
мораторію на перевірки вугледобувних підприємств. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

Орлова поставили
в уголь

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

24.05.2017

Экс-обогатительный барон Донбасса близок к потере за долги своих
фабрик — Селидовской и Торецкой. Проблемы в бизнесе у бывшего нардепа
от Партии регионов Андрея Орлова нарастают, как снежный ком.
Как указывают источники «ОЛИГАРХА», прокуратура Донецкой области продолжает
следственные действия в рамках открытого в конце прошлого года уголовного
производства № 42016050000001179, в котором фигурирует Орлов и группа близких к
нему компаний, занимающихся обогащением угля. «В ходе досудебного следствия в данном
уголовном производстве установлено, что согласно информации оперативного штаба
центрального управления СБУ в районе проведения АТО, руководство государственных
угледобывающих
предприятий
«Шахта
«Южнодонбасская
№3
им.
Сургая»,
«Лисичанскуголь», «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», злоупотребляя служебным
положением, при содействии и прикрытия должностных лиц Государственной фискальной
службы Украины организовали привлечение ряда подконтрольных бывшему народному
депутату Украины от Партии регионов Андрею Орлову коммерческих структур ООО
«Промышленная компания «Обогатитель», ООО «Энергоимпекс», ООО «Договор о
совместной деятельности от 03.08.2006», ООО «ЦОФ Селидовская», ОАО «ЦОФ
«Дзержинская», ООО «Донецкуглеобогащение» для выполнения работ по обогащению
добытого угля и вывода государственных средств в теневой сектор экономики» — так
звучит краткая фабула этого дела. Прошедшее с тех пор время ознаменовалось ростом
проблем в бизнесе Орлова на всех фронтах. Так, обогатительные фабрики, оставшиеся на
подконтрольной украинским властям территории - ЦОФ «Селидовская» и «Торецкая»
совокупной мощностью обогащения угля на уровне 4,3 млн тонн в год, фактически
оказались на голодном пайке. Руководители указанных в материалах уголовного
производства структур сделали выводы из сложившейся ситуации и де-факто обнулили
отношения со структурами Орлова. Вместо которого бурную деятельность на этой ниве
развернули фабрики, вошедшие недавно, как уже указывал «ОЛИГАРХ», в орбиту эксдепутата Донецкого областного совета Виталия Кропачева, которого называют «угольным
смотрящим» и протеже «серого кардинала» БПП Игоря Кононенко. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Компанія Ахметова отримала
перше вугілля з ПАР
25.05.2017

Перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки
для компанії ДТЕК прибуло в Україну. Про це компанія повідомила на
сторінці в Facebook, передає epravda.com.ua
"Наше перше судно з вугіллям із ПАР прибуло в Україну. Найближчим часом ми
почнемо відвантажувати дефіцитний антрацит на склади наших ТЕС", - йдеться в
повідомленні. "За рахунок цих поставок ми зможемо підготуватися до проходження
осінньо-зимового періоду", - сказали в компанії. На початку квітня ДТЕК підтвердив
купівлю 600 тис. т. антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки. Крім того, у
травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку
теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії. Нагадаємо, 15
березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР"
всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської обл.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Государственное предприятие «Уголь Украины»
встало на рельсы ликвидации

26.05.2017

ГП «Уголь Украины», созданное в последние годы президентской
каденции Леонида Кучмы, порядка десяти лет использовалось на
топливно-энергетическом рынке в роли «общего котла», в который
шахты отгружали свой уголь, а тепловая генерация централизованно его покупала.
Главная идея участия госпредприятия в этих операциях заключалась, с одной
стороны, в выравнивании цены ресурса для всех энергетиков, а с другой – в поддержке
убыточных шахт, у которых ГП соглашалось выкупать уголь выше рыночной стоимости.
Почти все время цена между закупкой угля госпредприятием и стоимостью его продажи
была планово отрицательной. Покрывать эту разницу рассчитывалось из госбюджета, но
последние годы до начала российско-украинской войны чиновники делали это крайне
неохотно, поэтому менеджменту «Угля Украины» приходилось искать деньги на стороне.
Таким образом, ключевыми партнерами государственного угольного посредника стали
банки, кредитовавшие его операции — Укрэксимбанк (его требования к ГП «Уголь
Украины» превысили 1,8 млрд гривен), Сбербанк (более 1,6 млрд гривен), Альфа-банк и
Ощадбанк (примерно по 600 млн грн каждый), а также Проминвестбанк (порядка 500 млн
гривен). Именно на эти финучреждения пришлась основная часть кредиторской
задолженности ГП «Уголь Украины» на общую сумму 6,2 млрд гривен, которая была
утверждена в августе прошлого года. В роли инициирующего кредитора ГП годом ранее
выступил один из банков-заемщиков — уже упомянутый Альфа-банк. Активизироваться
финучреждение Михаила Фридмана решило после того, как выяснилось, что «Уголь
Украины» уже отодвинут от участия в операциях купли-продажи топлива. Впрочем, на
финальном этапе, по сведениям «ОЛИГАРХА», «альфовцам» внезапно открылась истина, и
они попросили суд прекратить производство по делу о банкротстве, которое сами же и
начали два года назад. Но остальные банкиры остались непреклонны, и 17 мая
Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство комитета кредиторов ГП «Уголь
Украины» (его возглавляет Сбербанк), признав должника банкротом и открыв его
ликвидационную процедуру. «Ликвидатору Диане Козловской поручено провести
ликвидационную процедуру и подать суду на утверждение отчет ликвидатора и
ликвидационный баланс банкрота», — говорится в судебном постановлении. На первый
взгляд, эти манипуляции можно выполнить очень оперативно, поскольку сейчас «Уголь
Украины» выглядит полноценной «пустышкой» (на его балансе фактически нет основных
средств, а уставный капитал равен нулю). Но на самом деле процесс ликвидации может
затянуться на годы. Причина — наличие у ГП «Уголь Украины» дебиторской
задолженности, которая на начало прошлого года оценивалась почти в 3 млрд гривен.
Большая часть этих долгов приходится на государственные угледобывающие предприятия,
которые и без того погрязли в убытках, так что рассчитывать на их щедрость не
приходится. Но до момента, когда эти требования будут признаны безнадежными, может
пройти не один год. Само же ГП «УгольУкраины» уже не способно генерировать никакого
дохода от реализации, поскольку вместо него уже второй год благополучно работает новая
прокладка — ГП «Держвуглепостач». ак что ликвидация «Угля Украины» не изменит устоев
рынка. И лучшее доказательство этому – майское решение Кабмина одобрить концепцию
реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. «Цель
нашей концепции – это увеличение добычи угля с одновременным полным переводом
шахт на бездотационность и самоокупаемость, с решением экологических и социальных
проблем», - сказал представляющий документ министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик. …
Читать полностью >>>
© Олег КУЛЬБИДА, Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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Энергоатом в I кв. 2017 г. закупил ядерное
топливо на $121.5 млн
23.05.2017

Украина в январе-марте 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на
общую сумму $121 млн 458,4 тыс. Об этом сообщает портал uaenergy.com.ua с
ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Государственной службы статистики, за этот период для украинских
атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $63
млн 831,1 тыс., шведского производства – на $57 млн 627,3 тыс. Таким образом, доля
закупок Украиной ядерного топлива в январе 2017г. у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте
составила 52,55%, Westinghouse (Швеция) – 47,45%. Ранее президент и CEO Westinghouse
Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
сообщил, что компания в 2017 году увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК
"Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до
2020 года. В свою очередь, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский в комментарии
агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил намерение компании в 2017 году купить
шесть партий ядерного топлива Westinghouse. "Шесть партий мы планируем в этом году
закупить. Скорее всего, часть пойдет в резерв, поскольку у нас постоянно смещаются
графики ремонтов, плюс один из блоков, на который мы закупаем, становится на
продление срока ремонта службы. Поэтому может получиться, что мы закупим больше, чем
загрузим, но это в пределах одной партии", - сказал глава НАЭК. Как сообщалось, Украина в
2016 году закупила ЯТ на $548 млн 809,6 тыс., в т.ч. российского производства – на $386,782
млн, шведского – на $162 млн 27,6 тыс. Украина в 2015 году закупила ЯТ на $643 млн 570,1
тыс., в т.ч. российского производства на $610 млн 882,6 тыс., шведского – на $32 млн 687,5
тыс. Украина в 2014 году закупила ЯТ на $628,176 млн, в т.ч. у России – на $588,831 млн, у
Швеции – на $39,345 млн. Украина в 2013 году закупила ЯТ российского производства на
$600,596 млн. Украина в 2012 году приобрела ЯТ на $600,334 млн, в т.ч. у России – на
$555,355 млн, у Швеции – на $44,979 млн. Оператором всех четырех действующих АЭС
Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное
топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden
(Швеция). "Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

ПАО “Укргидроэнерго” подписало договор на достройку гідроагрегата
Днестровской ГАЭС за почти 2,5 млрд грн
19.05.2017

ПАО "Укргидроэнерго" заключило соглашение по строительству
второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Об
этом сообщает портал elektrovesti.net
В частности, энергокомпания договорилась с генподрядчиком - консорциумом "НПО
"Укргидроэнергострой" о выполнение генподрядных работ по строительству агрегата №4
за 2,48 млрд грн. Согласно договору, работы по строительству четвертого гидроагрегата
Днестровской ГАЭС должны быть закончены до 2020 г. Отметим, "Укргидроэнергострой"
стал генподрядчиком строительства в 2011г, сменив ООО "Энергопром". Сейчас консорциум
возглавляет Валентина Зимина, ее заместителем является Вячеслав Павловский, который в
2008 году занимал эту должность в "Энергопроме". Учредителями консорциума является
ПАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж", ООО "Научно-техническая компания Энпасэлектро",
ЗАО "Метрострой" и ООО "ШДСУ". Также среди конечных бенефициаров значатся Олег
Кузнецов и Виталий Бортновский. Наибольшей долей уставного капитала "НТК
Энпасэлектро" владеет Юрий Бондаренко – экс-директор консорциума. По данным СМИ,
консорциум связан с Игорем Сиротой, который возглавил "Укргидроэнерго" в 2011 году и
сохранил свое кресло при президенте Порошенко. Напомним, ПАО "Укргидроэнерго" 11 и 14
апреля сообщило о намерении заключить три соглашения по строительству второй
очереди Днестровской ГАЭС до конца 2019 г. на общую сумму 4,05 млрд грн. Консорциуму
"НПО "Укргидроэнергострой" за 2,48 млрд грн заказывают выполнение генподрядных
работ по строительству агрегата №4. ПАО "Турбоатом" за 997,49 млн грн изготовит,
поставит и смонтирует оборудование оборотной гидромашинной установки УРО 170-В-730
вертикальной радиально-осевой в комплекте с кольцевым затвором, проведет натурные
испытания турбинного оборудования индексным методом и примет участие в вводе в
эксплуатацию гидроагрегата №4. Оборудование с упаковкой, маркировкой, доставкой и
страховкой стоит 956,54 млн грн, строительные работы – 40,59 млн грн, а испытания – 0,36
млн грн. ГП "Завод "Электротяжмаш" за 571,61 млн грн изготовит, поставит и смонтирует,
проведет пусконаладочные работы, испытания, а также примет участие во введении в
эксплуатацию гидрогенератора-двигателя станционного №4 типа СВО2-1255/255-40УХЛ4.
В этом случае оборудование с упаковкой, маркировкой, доставкой и страховкой стоит
525,70 млн грн, строительные работы – 44,57 млн грн, а услуги – 1,34 млн грн. На
заработную плату работников "Электротяжмаша" пойдет 11,89 млн грн, то есть 2% от
общей стоимости подряда. На прибыль отведено меньше полпроцента – 2,27 млн грн.
Днестровская ГАЭС, которая должна состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью
2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном, является одной
из наиболее продолжительных и масштабных строек современной Украины.Реализация
первой очереди строительства Днестровской ГАЭС началась в 1989 году, пуск первого
агрегата состоялся в 2009 году, второго - в 2013 году, третьего - в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам elektrovesti.net
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Cadogan Petroleum PLC відзвітувала, скільки податків
сплатила в держбюджет України
22.05.2017

Укрэнерго допустило четыре компании к тендеру
на строительство ПС Аквилон
22.05.2017

НЭК "Укрэнерго" допустило четыре из шести подавших заявки
компании на участие в тендере по строительству подстанции 330/150/35
кВ "Аквилон" с заходами ЛЭП в Херсонской области, ожидаемой стоимостью
до 375 млн грн (без НДС).
Согласно сообщению компании в ProZorro, к торгам допущены ООО "Киевская
энергетическая строительная компания", Корпорация производственных и коммерческих
предприятий "Союз", ООО "Строительный комплекс "Шевченковский" и представительство
"Азенко А еС Си в Украине". ООО "Черноморэнергоспецмонтаж" и ООО "Техностар" к
аукциону не допущены. Аукцион запланирован на 29 мая 2017 г. Срок разработки рабочего
проекта с выполнением строительных работ и поставкой оборудования и материалов
составляет 1,5 года (до 31 октября 2018 г). Согласно тендеру, проект, в частности, должен
учесть возможность присоединения к потенциальной ВЭС 300 МВт ООО "Виндкрафт
Каланчак". Как сообщалось, в декабре 2015 г. была прекращена подача электроэнергии на
временно оккупированную территорию Крыма. В результате потребители Чаплинского и
Каланчацкого районов Херсонской области, источником энергоснабжения которых по
проектной схеме была расположена на ныне оккупированной территории ПС 220кВ
"Титан", были вынужденно запитаны по резервной схеме от сети 35 кВ "Херсоноблэнерго",
что не обеспечивало необходимую надежность и качество электроснабжения. Летом 2016
года "Укрэнерго" завершило мероприятия по переводу линии электропередач (ЛЭП)
"Каховская-Титан" на напряжение 150 кВ с 220 кВ. Линия присоединена к специально
построенной за четыре месяца подстанции 150/35 кВ "Новая" ПАО "Херсоноблэнерго".
Ранее глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечал, что этот проект является
временным решением для обеспечения надежности передачи электроэнергии в
Херсонской области до завершения строительства ПС "Аквилон".
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

Компанія Cadogan Petroleum PLC підготувала консолідований звіт
про платежі урядам за 2016 рік щодо діяльності, пов'язаної з розвідкою,
розробкою та видобутком нафти і газу.
Компанія підготувала зведений звіт відповідно до "Правил про розкриття фінансової
інформації та прозорості". У звітікомпанія розкриває виплати урядам дочірніх підприємств
Групи, що беруть участь в діяльності з видобутку. Відповідно до звіту, у 2016 році Cadogan
Petroleum PLC сплатила в держбюджет України 954 тис. дол. У 2015 році ця сума становила
30,859 тис. дол. Детальніше ознайомитися з цифрами звіту, можна за посиланням >>>
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
ПАО «Укргазвыдобування» нарастило
добычу газа
22.05.2017

ПАО «Укргазвыдобування» за 4,5 месяца текущего года достигло
увеличения добычи газа на 78 млн кубометров, говорится в сообщении
НАК «Нафтогаз Украины». Об этом пишет uaprom.info
Как отмечается, это превышает общий прирост добычи за 12 месяцев прошлого
года, который составлял 77 млн кубометров. «В результате реформы газового рынка
«Укргазвыдобування» получило инвестиционный ресурс для разведки и разработки
месторождений, в том числе, с применением самых современных технологий», - отметил
председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. По его словам, сыграл
свою роль и разрыв невыгодных для «Укргазвыдобування» договоров о совместной
деятельности. «Укргазвыдобування» имеет значительный потенциал наращивания добычи
в ближайшие годы», - заявил Коболев. Всего в 2017 году «Укргазвыдобування» планирует
добыть на 0,5 млрд кубов больше, чем в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Regal протестировала свою новую скважину в
Полтавской области

Работники Черкассыоблэнерго начали
забастовку

23.05.2017

23.05.2017

Работники энергопоставляющей компании Черкассыоблэнерго
по причине невыплаты зарплаты с января 2017 г. начали забастовку. Об
этом сообщается на сайте компании.
О забастовке объявили работники аппарата управления Черкассыоблэнерго,
Городищенского РЭС, Звенигородского РЭС, Золотоношского РЭС, Катеринопольского РЭС,
Корсунь-Шевченковского РЭС, Монастирищенского РЭС, Тальновского РЭС, христиновского
РЭС, Чернобаевского РЭС, Шполянского РЭС. При этом, сообщается, что Черкасский
городской РЭС бастует с 26 апреля 2017 года. "Просим прощения за те неудобства, которые
могут возникать по вопросам электроснабжения и оплаты за потребленную электрическую
энергию", - сказано в сообщении на сайте Черкассыоблэнерго. Напомним, 46% акций
Черкассыоблэнерго принадлежит государству, 25% - компании УкрЭСКо (перед
приватизацией Кабмин намерен объединить эти пакеты). Еще 23,9% Черкассыоблэнерго
принадлежит КУА Сварог Эссет Менеджмент, аффилированной с бизнесменом
Константином Григоришиным. В марте 2017 года Национальная полиция сообщила о
подозрении в растрате 100 млн грн и.о. главы Черкассыоблэнерго Светлане Кузьминской. В
2016 году Черкассыоблэнерго сократила прибыль в 8,7 раз, или на 22,4 млн грн до 2,9 млн
грн по сравнению с 2015 годом (прибыль - 25,3 млн грн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

PwC станет советником "Нафтогаза Украины" по управлению
проектом анбандлинга
23.05.2017

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) выиграло тендер
НАК "Нафтогаз Украины" по выбору советника по управлению проектом
отделения деятельности по транспортировке природного газа.
Согласно завершившимся торгам в системе ProZorro, PwC в ходе торгов выразило
готовность стать советником за 10,785 млн грн, а The Boston Consulting Group Sp. z o.o. - за
10,8 млн грн (с НДС). Таким образом, при ожидаемой НАК стоимости услуги в размере до 24
млн 408,599 тыс. грн, PwC снизило предложение в 2,3 раза (на 13 млн 623,599 тыс. грн) от
первоначального. Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" ожидает, что по результатам
предоставления услуг будет обеспечено эффективное отделение функции транспортировки газа от группы "Нафтогаза" в соответствии с планом анбандлинга, утвержденным
постановлением Кабинета министров №496 от 1 июля 2016 г. Срок оказания услуг - до 31
декабря 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие
предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти
трубопроводным транспортом по территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Кабинет министров расширил состав правления
"Нафтогаза" до шести человек

Компания Regal Petroleum plc удовлетворена результатами
тестирования
скважины
№109
на
Мехедовско-Голотовщинском
газоконденсатном месторождении в Полтавской области.
Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, скважина
производит 85 тыс. куб.м. газа и 40 куб.м. конденсата в сутки (при 7-мм дросселе).
Скважина пробурена на 4,87 км, хотя изначально планировалась глубина 5,25 км. Сейчас
Regal готовится к подключению скважины к газоперерабатывающим мощностям. Как
сообщалось, бурение скважины №109 началось летом 2016 года. Контрольный пакет Regal
в размере 54% принадлежит структурам Вадима Новинского.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Менеджмент Cub Energy пополнился
новыми директорами
23.05.2017

В Cub Energy Inc. объявили о выпуске 2,5 млн простых опционов на акции
Cub для нового директора Джона Бута и его нового главного операционного
директора Керри Кендрика в соответствии с опционным планом Компании.
Каждый держатель опционов будет иметь право использовать опционы,
предоставляемые по фиксированой цене $0,06 за акцию с 60% премией на текущую цену
акций. Срок предоставленных опционов – 10 лет с даты предоставления и с 18-месячным
периодом наделения правами, при котором опционы можно будет получить раз в шесть
месяцев. Михаил Афендиков, председатель и главный исполнительный директор Cub,
прокомментировал: «Мы восхищены присоединением г-на Бута в Правление Cub и г-на
Кендрика к нашей команде менеджеров. Мы приветствуем как Джона, так и Керри, а также
их опыт и управленческие навыки, которые они привнесут». Напомним, Cub Energy Inc.
владеет лицензиями на добычу углеводородов на западе и востоке Украины. Площадь
операционных работ Cub Energy Inc. в Украине оставляет 170 тыс. акров. Одной из
крупнейших дочерних подразделений компании является «Тисагаз».
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
JKX сообщила о скором начале работ по стимулированию
11 скважин в Полтавской обл
23.05.2017

JKX Oil and Gas plc сообщила о скором начале работ по
стимулированию 11 скважин на Руденковском месторождении в Полтавской
области, которые проведет Schlumberger.
В компании сообщили, что флот нефтесервисной компании Schlumberger, с которой
был подписан договор на стимулирование 11 скважин на протяжение второго и третьего
квартала 2017 года, уже прибыл в Полтаву. «Ожидается, что программа стимуляции
начнется в течение следующих двух недель», - говорится в сообщении JKX. JKX планирует
капитальные инвестиции $660 млн в разработку Руденковского месторождения в Украине
и на протяжении 10 лет пробурить 135 скважин. В Украине JKX Oil and Gas plc владеет
Полтавской газонефтяной компанией (ПГНК). В январе-марте ПГНК добыла 43 млн м3 газа
и 7,7 тыс. т нефти и газового конденсата.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info

26.05.2017

Кабинет министров Украины ввел в состав правления НАК "Нафтогаз
Украины" двух руководителей дочерних компаний – главу правления
"Укргазвыдобування" и генерального директора "Укртранснафты".
"Кабинет министров, как единственный акционер "Нафтогаза", распоряжением от 24
мая 2017 года №355-р избрал членами правления компании председателя правления
"Укргазвыдобування" Олега Прохоренко и гендиректора "Укртранснафты" Николая
Гавриленко. Оба предприятия на 100% принадлежат "Нафтогазу", - отмечается в
сообщении. По информации пресс-службы, до этого решения правление состояло из
четырех человек: Андрея Коболева (председателя), Сергея Переломы (первого
зампредседателя), Сергея Коновца и Юрия Колбушкина. "Таким образом, количественный
состав правления "Нафтогаза" теперь насчитывает шесть человек", - отметили в прессслужбе.Ранее сообщалось, что Кабмин на своем заседании 24 мая должен будет принять
решение относительно избрания двух новых членов правления "Нафтогаза".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Укрнафта вынуждена остановить шесть
своих месторождений
25.05.2017

В Укрнафты может остановиться добыча нефти на шести
месторождениях общества в Сумской области. На этих месторождениях вскоре
должен закончиться срок действия специальных разрешений на добычу.
В Укрнафте отмечают, что остановка добычи может привести к потере 1500 рабочих
мест, недополучению 1 млрд грн платежей в бюджеты, а также существенной потере в
добыче углеводородов. В год компания добывает на месторождениях в Сумской области
около 254 тыс. тонн нефти, 14 тыс. тонн конденсата, 83 млн кубометров газа и 123 млн
кубометров нефтяного газа.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Укргазвидобування забезпечує стабільну роботу
ДКС Карпатигаз

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

25.05.2017

ФГИ решил продать акции газоснабжающей
компании

ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатигаз», яке є оператором
спільної діяльності (СД), досягли згоди в питанні забезпеченні стабільної
роботи та експлуатації ДКС, шляхом укладання договорів оренди.
Оскільки ТОВ «Карпатигаз», як оператор спільної діяльності, протягом значного часу
не забезпечувало належне безперебійне функціонування ДКС, через які сукупно
забезпечується видобуток порядку 30% всього газу, ПАТ «Укргазвидобування» взяло
зазначені ДКС в оренду та управління. Всі вуглеводні, отримані завдяки цим ДКС, стають
власністю Укргазвидобування. По-перше, це підвищить власний видобуток компанії. Подруге, кошти отримані за природний газ на потреби населення, в декілька разів
перевищують вартість оренди. Наголошуємо, що договори оренди ДКС ніяким чином не
впливають на судовий процес, який був розпочатий за ініціативою «Укргазвидобування» в
Арбітражному Інституті Торгової Палати м. Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce) з розірвання договору про спільну діяльність з ТОВ «Карпатигаз» і
компанії «Місен Ентерпрайзіс АБ» (Misen Enterprises AB).
Читати повністю >>>
За матеріалами ugv.com.ua

Фонд государственного имущества Украины объявил о продаже
государственного пакета акций (22,5%) региональной газоснабжающей
компании «Коростышевгаз». Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«ФГИУ объявляет о начале торгов на фондовой бирже Украины пакетом акций
акционерного общества «ПАО по газоснабжению и газификации «Коростышевгаз». К
продаже предлагается 22,555% уставного капитала общества», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, аукцион состоится 13 июня в 10:00. «Совокупный объем реализации
товаров (услуг) общества за последний финансовый год – 974,8 млн грн. Совокупная
стоимость активов – 24 млн грн. Производство по делу о банкротстве отсутствует», –
добавили в пресс-службе. «Коростышевгаз» – региональная газоснабжающая компания,
обеспечивающая поставки газа в Коростышев и населенных пунктов Коростышевского
района Житомирской области. 22,55% акций компании принадлежат государству.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

Еще один международный газовый трейдер
зашел в Украину

Киевгаз направит на дивиденды 10%
прибыли за 2016 г.
25.05.2017

Международный трейдер DufEnergy (Швейцария) в конце апреля
учредил в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным
газом и другими энергоресурсами DufEnergy Ukraine (Киев).
Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и
DufEnergy SA (Люксембург). Директор представительства - Зоя Головина. Основным
лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным
газом. Кроме того, у украинской дочки есть производство и торговля электроэнергией, а
также металлами, рудами и промышленными химическими веществами. В ноябре 2016 г.
швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение
природного газа с оператором ГТС, компанией «Укртрансгаз». Как сообщал OilNews, 16 мая
один из крупнейших в мире трейдеров, Trafigura, открыл свой офис в Украине также с
целью торговли природным газом. Отметим, DufEnergy Trading SA с центральным офисом в
Лугано (Швейцария) занимается торговлей электроэнергией, природным газом и
сжиженным природным газом (LPG). Выручка компании в 2014 году составила 3,578 млрд
евро. DufEnergy Trading SA является дочерней компанией Duferco Participation Holdings
Limited, и аффилированна с горно-металлургической компанией Duferco Group.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Полтавский облсовет за полтора года согласовал лишь одну
из 77 заявок на добычу нефти и газа
25.05.2017

Полтавский облсовет VII созыва за всю свою каденцию, начиная с
20.11.2015 г., отклонил 76 из 77 заявок на согласование выдачи
спецразрешений на пользование недрами природного газа, нефти и
газоконденсата.
В частности, как свидетельствуют решения за все 15 сессий, обнародованные на
официальном сайте сонета, депутаты за полтора года 58 раз отказывали госкомпании
“Укргаздобыча” в согласовании выдачи спецразрешений на 21 месторождение (из них 2
разрешения на расширение границ участков). Также депутаты 4 раза отказали компании
“Арабский Энергетический Альянс Юэй” в спецразрешении на Северно-Яблуневское
месторождение, 3 раза - компании “Астрогаз” на Пирковское месторождение, по 1 разу
компаниям “Укрнафта” (на Червонолуцкое месторождение), “Квазар Энерджи” (на
Любачевско-Щербаковскую
площадь),
“Астроинвест-Энерджи”
(на
Загорянское
месторождение) и “Украинской буровой компании” (на Рясковское месторождение). Кроме
того, четыре раза облсовет отказывался предоставлять Государственной службе геологии и
недр согласие на то, чтобы выставить на аукционы 4 нефтегазоносных площади
(Михайловскую, Андреевскую, Жарковскую и Дубровскую площади). При этом
единственной компанией, которая с четвертой попытки получила согласие облсовета этого
созыва на получение спецразрешения была “Аркона Газ-Энергия”. Депутаты согласовали
предоставление разрешения “Аркона Газ-Энергия” на Свистунковско-Червонолуцкую
площадь, поскольку ею было подписано социальное соглашение, обеспечивающее 800 тыс.
грн для специального фонда местного бюджета. “Аркона Газ-Энергия” зарегистрирована в
июне 2010 года в Киеве. Собственниками компании на паритетных началах являются
Игорь Мычко и Александр Нещетный. Полтавский облсовет в течение 2016 года объяснял
нежелание согласовывать выдачу спецразрешений тем, что добывающие компании не
платят часть ренты в местные бюджеты, а вся сумма перечисляется сразу в
государственный бюджет. Однако и после принятия 21 декабря 2016 года Верховной Радой
закона №3038 о направлении с 2018 года 5% ренты от добычи углеводородов в местные
бюджеты позиция облсовета не изменилась. Депутаты объясняют это несогласием с
отсрочкой на один год вступления в силу нормы, требуя от “Укргаздобычи” и “Укрнафты”
уплатить в местные бюджеты 5% от ренты за 2016 год.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПАО "Киевгаз" направит на выплату дивидендов 10% чистой
прибыли предприятия за 2016 год, что составляет 8 млн 108,4 тыс. грн.
Дивиденды будут выплачиваться до 28 октября 2017 года.
ПАО "Киевгаз" в 2016 году получило 81,084 млн грн чистой прибыли против 2,894
млн грн чистого убытка в 2015-м. Чистый доход компании в минувшем году возрос на
14,4% – до 2 млрд 60,155 млн грн, валовая прибыль – на 15,3%, до 190,079 млн грн.
"Киевгаз" в 2016 году увеличил транспортировку газа распределительными газопроводами
на 0,5% по сравнению с в 2015 годом – до 2 млрд 476,2 млн куб. м, поставку – на 50,3%, до
256,1 млн куб. м. В общей доле выручки за 2016 год транспортировка составила 21,6%
(532,748 млн грн), поставка – 76,5% (1 млрд 891,82 млн грн). ЧАО "Киевэнергохолдинг"
принадлежит 60% акций "Киевгаза", еще 28,5% – общине Киева. В свою очередь, 60%
"Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd.
(Великобритания) - 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%. "Киевгаз" обслуживает
распределительные газовые сети, расположенные на территории столицы.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Генеральная прокуратура открыло производство по
передаче газовых сетей Фиратшу
25.05.2017

ГПУ открыла уголовное производство относительно решения
Кабмина о передаче государственных распределительных газовых сетей в
хозяйственное ведение облгазов, 70% которых контролирует Дмитрий
Фирташа и его партнеры.
Как говорится в определении Печерского районного суда от 15 мая, обнародованном
в судебном реестре, уголовное производство открыто по статьям "Злоупотребление
властью или служебным положением" и "Служебная халатность". Кабминет Министров
передал облгазам в хозяйственное ведение (на бесплатной основе, - Ред.) государственные
газовые сети постановление №770 от 20 августа 2012 г. На основания этого постановления
были подписаны соответствующие договора с облгазами, которые действуют до сих пор. "…
действия отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины, Минэнергоугля,
Минэкономики, Минфина, Фонда государственного имущества привели к нанесению
государству ущерба в размере 930 млн грн", - говорится в решении суда. Досудебным
расследованием проверяется возможная причастность должностных лиц ЧАО Газтек к
совершению указанных преступлений. Основным бенефициаром этой компании считается
Дмитрий Фирташ. Сама компания принадлежит кипрским Porala Venchers Limited, Pasler
Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited и Krezer Holdings Limited. Печерский суд
предоставил разрешение на доступ к документам этой компании за период с 1 января 2012
года по настоящее время. В апреле 2015 года, Веховная Рада приняла закон О рынке
природного газа, установив, что газовые сети могут находиться в пользовании на праве
хозяйственного ведения только у "субъектов государственного сектора экономики".
Читать полностью >>>
© Евгений Головатюк
По материалам biz.liga.net
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
 ТЕРМІНАЛИ & ПЕРЕВАЛКА

Насалик віддав використану Курченком перевалку в
управління брату менеджера Насалика
23.05.2017

Термінал з перевалки скрапленого газу «Лагуна-Рені» в Ренійському
морському порту (Одеська обл.) перейшов під управління державного
підприємства «Українська паливно-енергетична компанія».
Наказ міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика
зобов’язав держпідприємство прийняти за актом приймання-передавання на відповідальне
зберігання та оперативне управління нерухоме майно, яке використовувалося ТОВ
«Лагуна-Рені». Також документ наказує керівнику «УПЕК» забезпечити виконання ухвали
слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренка Ю.С. від 10.05.2017 р. по
справі №522/20851/16-к. «УПЕК» було зареєстровано в кінці березня, основним видом
діяльності компанії є торгівля твердим та рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами. Обов’язки керівника підприємства виконує Микола Гандзюк, який раніше був
директором ДП «Укртранснафтопродукт». За даними «Економічної правди», рішення про
призначення Миколи Гандзюка приймав міністр Насалик. Брат Миколи Василь Гандзюк в
1998-2008 роках був директором Долинської філії «Тірос-Петроль» – структурної одиниці
ТОВ «Тірос-петроль-техно-центр», яке входило в групу компаній «Техно-центр» самого
Насалика. Також Миколу Гандзюка називають близьким до почесного президента ФК
«Карпати» Петра Димінського. Саме Димінський курував роботу «Укртраснафтопродукту» в
середині 2000-х років, коли це держпідприємство очолював Гандзюк. ТОВ «Лагуна-Рені»
раніше користувалася однією з двох перевалок зрідженого газу в порту Рені. Власником
вказано віргінський офшор «Бівен Інвестментс Лтд.». За даними поліції, в 2012-2013 роках
причал «Лагуна-Рені» використувався в оборудках угрупування Сергія Курченка для
фіктивного реекспорту нафтопродуктів. У грудні за клопотанням слідчих суд наклав арешт
на документи і все нерухоме та рухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені», а саме: цілісний майновий
комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському
морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на
плавзасоби та будівлі по вул. Дунайській, 188-б у м. Рені. Пізніше перевірка Головного
управління Держпраці в Одеській області виявило масу порушень трудового законодавства
з боку ТОВ «Лагуна-Рені».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ

Украина в апреле упала на 14 место рейтинга
мировых производителей стали

Бизнесмен Александр Ярославский допускает продажу
своей доли в "Укртатнафте"

23.05.2017

25.05.2017

Бизнесмен Александр Ярославский допускает продажу своей доли
в ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). Об этом он
сказал в интервью интернет-изданию "Цензор. НЕТ".
"Я являюсь портфельным инвестором "Укртатнафты" и не занимаюсь оперативной
деятельностью. У меня есть пакет акций, принадлежащий мне. При удобном случае, если
мне дадут за этот пакет хорошую цену, я его продам", - сказал он. Как сообщалось,
"Укртатнафта" в 2016 году сократила чистый убыток в 2,1 раза (на 215,133 млн грн) по
сравнению с 2015 годом – до 202,544 млн грн. Чистый доход предприятия за год сократился
на 7% – до 23 млрд 839,575 млн грн, валовая прибыль – в 1,9 раза, до 1 млрд 269,727 млн
грн. "Укртатнафта" в 2016 году увеличила переработку нефтяного сырья на 8,9% (на 179
тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 2,195 млн тонн. В минувшем году компания не
предоставляла услуги по переработке давальческого сырья, тогда как в 2015-м
предоставлены услуги по переработке 424,5 тыс. тонн сырья. Кременчугский НПЗ в 2016
году, в частности, выпустил 254,787 тыс. тонн бензина А-95 (+46,1% или 80,411 тыс. тонн к
2015-му), бензина А-92 – 318,218 тыс. тонн (-4,7% или 15,64 тыс. тонн), дизтоплива – 399,17
тыс. тонн (-22,7% или 117,286 тыс. тонн), мазута М-100 – 276,05 тыс. тонн (+3,8% или
10,133 тыс. тонн), авиатоплива РТ – 163,123 тыс. тонн (+22,8% или 30,294 тыс. тонн).
"Укртатнафта" в 2017 году планирует увеличить переработку нефтяного сырья на 35-50%
по сравнению с 2016 годом – до 3-3,3 млн тонн в 2017-м. По словам заместителя главы
правления компании по производству и капитальному строительству Сергея Кошелюка, в
2017 году планируется переработать около 1,3 млн тонн азербайджанской нефти Azeri
Light и до 2 млн тонн украинской нефти. Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО
"Укртатнафта", менеджмент которого с октября 2007 года контролируют акционеры
ПриватБанка (Днепропетровск). Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6
млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины"
принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28% контролируют структуры группы
"Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
УГД остановила на ремонт
Яблуновский ГПЗ
26.05.2017

ПАО «Укргаздобыча» с 24 мая остановило Яблуновское отделение
переработки газа (Полтавская обл.) для проведения плановопредупредительного ремонта технологического оборудования.
Как говорится в сообщении компании, ремонт будет длится до 3 июня, за это время
компания планирует провести техническое обслуживание, очистку и ревизию
технологического оборудования. Планово-предупредительный ремонт именно в этот
период обусловлен необходимостью подготовки производства к летнему периоду с
высокими температурами окружающей среды. Как сообщал OilNews, до 8 апреля
Шебелинский газоперерабатывающий завод находился на двухнедельном плановом
ремонте, а 13 апреля «Укргаздобыча», после недельного планового ремонта, запустила в
работу технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина». Яблуновское ОПГ крупнейший производитель сжиженного газа среди подразделений «Укргаздобычи».
«Укргаздобыча» - публичное АО, акции которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».
Основные направления деятельности - добыча природного газа, газоконденсата и нефти.
Компания является крупнейшим добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая
свыше 70% всей добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод,
предприятия по производству СУГ и сеть из 18 АЗС в Харьковской обл.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 РИНОК БЕНЗИНУ. РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. РИНОК ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG)

ФГИ продает "Укрнафтопродукт"

24.05.2017

Фонд госимущества выставил на продажу акции госкомпании
"Укрнафтопродукт". Об этом сообщается в номере официального издания
ФГИ "Ведомости приватизации".
Согласно опубликованным данным, уставный капитал общества составляет 36 652
947,00 гривен. Номинальная цена акции - 0,3 гривны. Начальная цена 50%+1 акций ПАТ - 28
415 000,00 гривен. Нефтяная компания "Укрнафтопродукт" занимается мелко-оптовой
торговлей нефтепродуктами. Головной офис компании находится в Киеве на бульваре
Верховной Рады, а нефтебаза в Житомире. "Укрнафтепродукт" был включений в перечень
предприятий, что подлежат приватизации в 2009 г., но конкурс так и не был объявлен. 50%
+ 1 акция компании принадлежит Фонду государственного имущества, 44,19% - концерну
"Нефтепродукт Украины". Согласно официальным данным, 2016 г. ПАТ "Укрнафтепродукт"
закончил с убытком 417 тыс. грн, а I квартал 2017-го с чистым убытком в 45 тыс. гривен. К
концу 2016 года численность работников составила 11 человек.
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В январе-апреле 2017 года мировая выплавка стали увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, до 550,841
млн. т, говорится в сообщении ассоциации worldsteel.
При этом в апреле 2017 года стальное производство в мире возросло по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 5%, до 142,080 млн. т, тогда как к марту снизилось на
2%. Апрельская загрузка метмощностей достигла 73,6%. Это на 2,5% выше по сравнению с
апрелем 2016 г. По сравнению с мартом 2017 г. этот показатель на 1,7% выше. Кроме того,
согласно данным worldsteel, в апреле 2017 г. Украина свалилась с 11-го на 14-е место в
рейтинге мировых производителей стали. В то же время Япония вернулась на второе место,
оттеснив Индию. В 2016 г. мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с 2015
годом на 0,8%, до 1 628,5 млн. т. Средняя загрузка мощностей по итогам года составила
69,3% по сравнению с 69,7% в 2015-м.
ТОП-14 стран-производителей стали >>>
По материалам uaprom.info
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Украинская арматура попала под заградительные
пошлины в Египте
25.05.2017

Министерство торговли и промышленности Египта установило
антидемпинговые пошлины на импорт арматуры из Украины, а также
Турции, и Китая. Об этом сообщило издание SteelOrbis.
Пошлины для украинской арматуры составят 15-27% от таможенной стоимости, для
турецкой - 10-15%, для китайской – 17%. Пошлины введены предварительно сроком на 4
мес. В конце декабря 2016 г. Минпромторг Египта начал антидемпинговое расследование в
отношении импорта арматуры из Украины, Турции и Китая. Тогда власти Египта запросили
у импортеров информацию по ввозу металлопродукции за последние 3 года. Основным
производителем арматуры в Украине является комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Група Метінвест перемогла в конкурсі Platts
Global Metals Awards 2017
23.05.2017

Метінвест став лауреатом конкурсу Platts Global Metals Awards
2017 – Група посіла перше місце в номінації Corporate Social Responsibility
Award. Про це повідомляє прес-центр Компанії «СКМ».
Група Метінвест здобула перемогу в номінації Corporate Social Responsibility Award у
рамках нагородження Platts Global Metals Awards 2017. Ця перемога підтверджує
прихильність компанії до принципів корпоративної соціальної відповідальності й
найкращих світових підходів до ведення бізнесу – у сфері безпеки праці, охорони довкілля
та взаємодії зі співробітниками, партнерами та місцевими жителями. У номінації Corporate
Social Responsibility Award крім Групи Метінвест був також представлений один із
найбільших промислових концернів Німеччини Thyssenkrup AG, а також провідний
виробник плоского прокату алюмінієвих виробів і найбільший у світі переробник алюмінію
американська компанія Novelis inc. Група Метінвест за 10 років роботи реалізувала кілька
тисяч проектів розвитку громад, серед яких – ініціативи щодо покращення міської
інфраструктури, системи охорони здоров'я, освіти, співпраця з міжнародними донорськими
організаціями, впровадження сучасних форматів співпраці з місцевими громадами, малим і
середнім бізнесом і міською владою. Соціальні інвестиції Групи мають стратегічний
характер і спрямовані на сталий розвиток міст присутності в довгостроковій перспективі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
Ferrexpo после годичного перерыва выплатит
дивиденды за 2016г.
26.05.2017

Горнорудная компания Ferrexpo c активами в Украине после
годичного перерыва решила выплатить акционерам окончательные
дивиденды в размере 3,3 цента США за акцию.
Как сообщается в информации компании на веб-сайте Лондонской фондовой биржи,
за решение о выплате дивидендов проголосовало 99,73% держателей акций на общем
годовом собрании акционеров 25 мая текущего года. Акционеры также проголосовали за
привлечение Deloitte LLP в качестве аудитора компании. В совет директоров Ferrexpo на
новый срок переизбраны Стивен Лукас (Stephen Lucas), Виталий Лисовенко, Оливер Баринг
(Oliver Baring), Берт Накэн (Bert Nacken), Мэри Рейли (Mary Reilly), Кристофер Маве
(Christopher Mawe) и Константин Жеваго. При этом отмечается, что занимавший пост
независимого неисполнительного директора Малком Филд (Malcolm Field) принял решение
не баллотироваться в совет директоров на новый срок. Как сообщалось, Ferrexpo в 2016
году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в 6 раз превысило показатель за
2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% – до $986,33 млн.
Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% – до $585,99 млн, операционную –
на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% – до $375 млн.
Компании удалось снизить чистый долг на 32% – до $589 млн при росте свободных
денежных средств более чем в 4 раза – до $145 млн.
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной
деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей,
используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и
экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и
Еристовский ГОКи. В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей. Основными
потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии,
Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной
площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД [ГЗК] (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ)

Ингулецкий ГОК приобрел новую
карьерную технику

Авдіївський Коксохім Ахметова запрацював
на повну потужність
22.05.2017

Цех технологического автотранспорта Ингулецкого ГОКа Группы
Метинвест пополнился двумя 130-тонными БелАЗами. Ключи от
автосамосвалов получили лучшие бригады предприятия.
Техника оснащена мощными современными двигателями, обновленной
объединенной гидравлической системой, системой пожаротушения моторного отсека и
картера заднего моста. Комплектация автосамосвала предусматривает кузов большего
объёма с использованием дополнительных наставных бортов, что увеличивает объём
перевозок вскрышных пород. Для удобства водителя в кабинах установлено
антивибрационное кресло, система кондиционирования и очистки воздуха, а также
современные системы безопасности и видеонаблюдения. Для безопасного выполнения
работ в условиях тумана и плохой видимости, на БелАЗах установлены светодиодные фары,
а также дневные ходовые огни. Высокая эффективность системы торможения позволяет
плавно замедлить ход вплоть до полной остановки. Качественные изменения обеспечат
бесперебойную работу самосвалов даже при повышенных нагрузках. Напомним, что с 2016
года, на комбинат поступило четыре автосамосвала БеЛАЗ. …
Читать полностью >>>
По материалам krnews.ua
Полтавський виробник окатишів лідирує
з експорту з СНД

Цены на коксующийся уголь:
буря затихает
25.05.2017

25.05.2017

Полтавський ГЗК (Ferrexpo Poltava Mining, FPM, полтавський
гзк, що входить в групу Ferrexpo) за результатами 4 місяців 2017 року
лідирує за експортом залізорудних окатишів серед підприємств країн СНД.
Згідно данних ДП Укрпромзовнішекспертиза, за січень-квітень 2017 року
Полтавський ГЗК (Україна) відправив на експорт 2926,9 тис. тонн залізорудних котунів
(експорт проводився в країни Європи і Близького Сходу, а також Японію, Корею і Китай).
Карельський окатиш (РФ) експортував 1945,8 тис. тонн, Михайлівський ГЗК (РФ) – 1173,2
тис. тонн, Лебединський ГЗК (РФ) – 996,4 тис. тонн, Центральний ГЗК (Україна) – 649,4 тис.
тонн залізорудних котунів. За цей же період Полтавський ГЗК (Україна) справив 3374,6 тис.
тонн залізорудних котунів. Виробництво Михайлівського Гзк (РФ) склало 3775 тис. тонн,
Карельського окатишів (РФ) – 3721 тис. тонн, Качканарського Гзк (РФ) – 2163,2 тис. тонн,
Північного Гзк (Україна) – 2088,6 тис. тонн. Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з
активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних
окатишів, використовуваних у виробництві сталі. Поточні виробничі активи – Полтавський
і Єристівський Гзк. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу,
належить 99,09% акцій Полтавського Гзк і 100% акцій Єристівського Гзк. У 2016 р.
Компанія виробила 11,2 мільйонів тонн залізорудних котунів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
В апреле горнорудные компании Украины
сократили производство ЖРС, - УПЭ
25.05.2017

Как сообщает пресс-служба ДП «Укрпромвнешэкспертиза», в
апреле 2017 года было произведено 5,9 млн. т. товарного железорудного
сырья, что на 323,8 тыс. т. (5,1%) меньше мартовского показателя.
Среднесуточное производство товарного концентрата и аглоруды в апреле т.г.
составило 155,9 тыс. т., что на 2 тыс. т. выше показателя за март, а среднесуточное
производство агломерата и окатышей снизилось с 49,4 тыс. т. до 43,4 тыс. т. С начала 2017
года производство товарного ЖРС горнорудными предприятиями в Украине составило
23,47 млн. т., что на 1,55 млн. т. меньше, чем за аналогичный период 2016 года. «В апреле
динамика производства горнорудных компаний-производителей железорудного сырья в
Украине по большей части была отрицательной, – прокомментировал ситуацию эксперт ДП
«Укрпромвнешэкспертиза» Дмитрий Желтяков. - Незначительно увеличился объем
производства концентрата на Ингулецуом ГОКе, а наибольшее падение производства в
абсолютных величинах демонстрировали Полтавский ГОК и Криворожский ЖРК (на 169 и
84 тыс. т. товарного сырья соответственно)». Апрельские поставки железорудного сырья на
металлургические комбинаты Украины отечественными горнорудными компаниями (с
учетом агломерата с ММК им. Ильича и оценочных показателей поставок жрс со
структурных подразделений на АрселорМиттал Кривой Рог, но без учета импортного ЖРС)
составили 2545 тыс. т., что на 100 тыс.т. меньше, чем в марте. По данным
«Укрпромвнешэкспертизы» в апреле объемы закупки сырья у внутренних производителей
наиболее существенно снизились у МК «Азовсталь» (-148 тыс. т.), наибольший рост - в
поставках на ММК им. Ильича (+80 тыс. т.). Внутренние цены на ЖРС возросли на 50-150
грн. Так, средняя апрельская цена аглоруды с доставкой на комбинат (без учета импорта)
составила около 1350 грн./т без НДС, концентрата – 2200 грн./т, агломерата – 2300 грн./т,
окатышей –3000 грн./т. Что же касается цен экспорта, то по данным Государственной
фискальной службы Украины в апреле средневзвешенная цена снизилась на 6,4$ или 7,6%
ниже, составив 77,5$/т. По оценкам экспертов УПЭ, в среднесрочной перспективе цены на
внутреннем рынке Украины (и при экспорте тоже) должны снизиться, ведь из-за
транспортной блокады спрос на сырье в стране минимальный, а также прослеживается
негативный тренд относительно мировых спотовых цен на ЖРС.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» веде будівництво
нової коксової батареї №5
22.05.2017

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжує роботу з будівництва
комплексу коксових батарей №5 і №6. Зараз підприємство веде
будівництво нової коксової батареї №5, де в травні 2017 р. почата
вогнетривка кладка.
Кладка майбутньої коксової батареї №5 ведеться з використанням динасових і
шамотних вогнетривких виробів, які відрізняються необхідними властивостями, що
визначають їхню стійкість в конкретних умовах експлуатації, при постійно діючих низьких
або високих температурах. Стіни регенераторів будуть виконані з добре обпаленого динасу
з високою механічною міцністю та низькою газопроникністю, а стіни подових каналів – з
термостійкого шамотного матеріалу, здатного протистояти хімічним діям. Основною
метою даного інвестиційного проекту підприємства є забезпечення додаткового
виробництва власного коксу та коксового газу, що дозволить понизити обсяг купувального
коксу та природного газу. Очікуваний ефект проекту – виробництво коксу 6 % вологості в
обсязі 1 млн 60 тис. т на рік для доменного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». ..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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Вперше за три роки бойових дій Авдіївський коксохімічний завод
запрацював на повну потужність. Про це повідомляє прес-служба
підприємства, передає epravda.com.ua
Компанія "ДТЕК" завершив будівництво нових високовольтних ліній, що дозволило
вивести з простою обладнання всіх структурних підрозділів. Робота коксової батареї №8
дозволить заводу збільшити виробництво доменного коксу до 8,5 тисячі тонн на добу. Як
відомо, з кінця січня через постійні перебої з електропостачанням у результаті бойових дій
завод змушений був працювати на власній генерації за рахунок природного газу. Два
коксових цехи з чотирьох довелося перевести у режим гарячої консервації. Були зупинені й
хімічні цехи. АКХЗ - найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Випускає 31 вид
продукції, основним з яких є кокс для металургії. Продукція постачається як на українські
підприємства, так і закордонним компаніям. На частку АКХЗ припадає 23% українського
ринку валового коксу. АКХЗ входить до групи "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

В первой половине апреля мировой рынок коксующегося угля
пережил очередной шок: за две недели индикативные спотовые цены
более чем удвоились до $314 за 1 тонну.
Это стало последствием тропического циклона "Дебби", который нанес серьезные
повреждения ж\д путям в штате Квинсланд (Австралия). Этот регион играет ключевую
роль в экспортных поставках коксующегося угля на азиатские рынки. В результате
ценового ажиотажа были даже отложены переговоры ведущих японских металлургических
компаний с австралийскими поставщиками об установлении новой контрактной
квартальной цены на уголь - индикатора, который также широко используется
остальными угольными компаниями в мире. Согласно оценкам специалистов могут
увеличить долю угля выше 20% производственной себестоимости стали. В 2016 году доля
импортных коксующихся углей в общем объеме потребления углей украинской
сталелитейной промышленностью выросла до 67% по сравнению с 63% в 2015-м. В целом в
прошлом году в Украину было импортировано около 13 млн тонн коксующихся углей и
самого кокса на сумму около $1,5 млрд. В настоящее время разрушительные последствия
циклона практически ликвидированы, экспортные поставки австралийского угля
возобновились, а спотовые котировки вернулись к уровням $150/т. К концу мая также
должны завершиться, наконец, переговоры по ценам на третий квартал. Мы ожидаем, что в
течение следующих нескольких месяцев индикативные спотовые цены на коксующийся
уголь могут продолжить постепенное снижение. В завершающем квартале этого года они
могут установиться на уровнях $130-140/т. Вслед за спотовыми котировками должны
существенно снизиться и квартальные контрактные цены. Наши ожидания прежде всего
связаны с восстановлением баланса рынка в Китае, который является вторым после
Японии крупным мировым импортером коксующихся углей поставляемых по морю.
Основной причиной образовавшегося дефицита были действия китайского регулятора,
Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР). Он ограничил количество
рабочих дней для китайских угольных предприятий с 330 до 276. В настоящее время эти
ограничения существенно ослаблены, и регулятор дает сигналы, что в ближайшие месяцы
не вернется к их ужесточению. Более того, ГКРР сейчас стал поощрять угледобывающие
компании более активно вводить в строй новые шахты с мощностями, составляющими
130-150% мощностей ранее закрытых менее эффективных шахт. Все это с большой долей
вероятности приведет к росту добычи китайских коксующихся углей в т. г. Способствовать
восстановлению баланса рынка будет также увеличение поставок австралийских и
североамериканских компаний, привлекаемых высокими котировками. Кроме того, в
ближайшие месяцы должно несколько ослабнуть кредитное стимулирование китайской
экономики, что должно снизить спрос на сталь и, как следствие, на коксующийся уголь.
Ожидаемое снижение все же будет недостаточным для результата за весь год. Мы ожидаем,
что средняя цена на коксующийся уголь вырастет в 2017 году на 50-55% до $170-175 за 1
тонну. В 2017 г. зависимость Украины от импорта коксующихся углей сохранится ввиду
прекращения транспортного сообщения с временно оккупированными территориями
Донецкой и Луганской областей. Ведь там расположены несколько крупных шахт,
добывающих коксующийся уголь. В то же время Украина потеряла контроль и над рядом
крупных потребителей коксующихся углей: Алчевским меткомбинатом, Енакиевским и
Донецким металлургическими заводами. Потеря этих активов может означать согласно
нашим оценкам уменьшение потребности в импортных коксующихся углях на 2,5 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

© Александр Мартыненко, руководитель
подразделения по фин.анализу корпораций
небанковского сектора группы ICU

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Компании «Метинвест», АМК и «Интерпайп» намерены участвовать
в повторном тендере УЗ по продаже лома
25.05.2017

Группа «Метинвест», «Арселор Миттал Кривой Рог» и «Интерпайп»
планируют принять участие в тендере ПАО «Укрзализныця» по продаже
84,5 тыс. т лома черных металлов начальной стоимостью 417,9 млн. грн.
В частности, пресс-служба «Метинвеста» сообщила, что в тендере будет принимать
участие «Метинвест-ресурс», которая является эксклюзивным поставщиком лома черных
металлов для украинских металлургических предприятий группы «Метинвест» металлургического комбината «Азовсталь» и Мариупольского металлургического
комбината им. Ильича. Представитель компании «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщил,
что компания подтверждает свое намерение принять участие в данном тендере. «Мы также
участвовали в предыдущем аукционе, но так как мы были единственными участниками,
аукцион не состоялся. Надеемся, что в этот раз металлургические предприятия примут
участие (в тендере) для проведения аукциона должным образом», - сообщил представитель
«Арселор Миттал Кривой Рог». В свою очередь, пресс-служба «Интерпайпа» сообщила, что
компания также планирует принять участие в вышеуказанном тендере, и в настоящее
время ее сотрудники занимаются изучением тендерной документации. Как сообщалось,
ПАО «Укрзализныця» объявило тендер по продаже 84,5 тыс. т лома черных металлов
начальной стоимостью 417,91 млн. грн. На реализацию выставлены 38 тыс. т стального
лома (вид №510 ГОСТ 4121-2002 рельсовый лом и рельсы) начальной стоимостью 191,14
млн. грн. (5 030 грн./т), 24 тыс. т стального лома (вид №3, ГОСТ 4121-2002) стоимостью
114,72 млн. грн. (4 780 грн./т), а также 22,5 тыс. т стального лома (вид №4 ГОСТ 4121-2002
колеса, бандажи, рамы, балки железнодорожного подвижного состава, непригодные для
дальнейшего использования) начальной стоимостью 112,05 млн. грн. (4 980 грн./т). ….
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

МК "Азовсталь" выплатит дивиденды за 2016 г.
в период с 25 мая по 27 октября

ЗТМК направит 10,8 млн гривен на социальные
проекты в 2017 г.
25.05.2017

Металлургический комбинат "Азовсталь" выплатит акционерам
дивиденды из полученной в 2016 г. чистой прибыли и части прибыли за 2014
год в период с 25 мая по 27 октября текущего года включительно.
Период выплаты дивидендов определил наблюдательный совет на заседании 28
апреля. При этом уточняется, что в соответствии с решением общего собрания акционеров
от 28 апреля 2017 года, на выплату дивидендов направляется 1 млрд 473 млн 417 тыс.
363,23 грн (0,35231261 грн на одну простую акцию). Дата составления перечня акционеров,
имеющих право на получение дивидендов - 19 мая текущего года. Как сообщалось, на
выплату дивидендов направляется чистая прибыль за 2016 г. в размере 558 млн 417,363
тыс. грн (0,13352461 грн на одну простую акцию), а также часть чистой прибыли за 2014 г.
в размере 915 млн грн (0,218788 грн на одну простую акцию). "Азовсталь" по итогам
работы в 2016 г. получил чистую прибыль в размере 558,417 млн грн, тогда как завершил
2015 год с чистым убытком 1 млрд 835,472 млн грн. Нераспределенная прибыль
предприятия к концу 2016 г. составила 4 млрд 925,560 млн грн. Предприятие входит в
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО
"Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". Metinvest B. V.
(Роттердам, Нидерланды) владеет 74,66433% акций предприятия, в собственности
Меtinvest International S.A. (Швейцария) - 21,5595% акций. Уставный капитал ЧАО
"Азовсталь" - 1 млрд 972,965 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Донецкий метзавод в 2016г. нарастил убыток
больше чем наполовину
26.05.2017

ПАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) в 2016 году
увеличило чистый убыток на 69,3% по сравнению с 2015 годом - до 129,698
млн грн с 76,612 млн грн., сообщает bin.ua
Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, отрицательный финансовый
результат до налогообложения возрос на 87,7%, до 129,261 млн грн с 68,848 млн грн.
Предприятие в 2016 году сократило чистый доход в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом - до
6,475 млн грн с 14,424 млн грн. Непогашенный убыток на конец прошлого года составил 6,770 млн грн. Предприятие осуществляет услуги по сортовому и листовому перекату по
давальческой схеме или закупая слябы и сортовую заготовку. В 2015 году предприятие не
производило листовой и сортовой прокат. Сортопрокатное производство прокатного цеха
включает три прокатных стана - 250, 350, 400, а также участок по обработке и ремонту
валков. Листопрокатное производство прокатного цеха состоит из листопрокатного стана
2300. ДМЗ входит в группу "Донецксталь", специализируется на производстве более 290
профилеразмеров сортового и фасонного проката, толстого и судового листа. По данным
предприятия на конец 2016 года, крупнейшими его акционерами являлись Fintest Trading
Co Limited (Кипр), владеющая 15,2172% акций завода, а также ЧАО "Донецксталь" металлургический завод" - 47,9882%. Уставный капитал ПАО "ДМЗ" составляет 90 млн
560,290 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экспорт продукции ОГХК монополизировал
новый посередник
24.05.2017

После ареста Николая Мартыненко государственная ОГХК, которую
связывают с экс-депутатом, начала экспортировать более 90% своей
продукции на 217 млн грн через нового посредника - компанию TS Taunus
Chemical GmbH (Германия).
Как свидетельствую таможенные данные, которые есть в распоряжении LIGA.net, в
апреле Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) поставила на экспорт продукции
(ильменитовый и рутиловый концентрат) на сумму около 233 млн гривен, из которых 217
млн прошли через TS Taunus Chemical GmbH. Эта компания ранее уже появлялась в перечне
получателей продукции от ОГХК, но не была монополистом. TS Taunus Chemical GmbH
зарегистрирована в декабре 2015 года на жительницу Германии Наталью Стрейтенберг.
Другого бизнеса, согласно торговому реестру Германии, за ней не числится. TS Taunus
Chemical GmbH - является обычным посредником, перепродающая концентрат конечному
потребителю. В свою очередь компании Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG
(Австрия) и Adelis Trade LLP, которые ранее были крупнейшими посредниками при
экспортных операциях ОГХК и фигурируют в уголовном производстве относительно
Мартыненко, с апреля перестали получать продукцию госкомпании. Вечером 20 апреля
2017 года экс-депутату Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о
подозрении. НАБУ просило суд установить залог в размере 300 млн грн, однако 17
народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему
грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Мартыненко задержали в рамках расследования по факту
хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла
бюджету $17,28 млн убытка. Народный фронт распространил видео с заявлением экснардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".
Читать полностью >>>
© Евгений Головатюк
По материалам biz.liga.net
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Администрация ООО «Запорожский титаномагниевый комбинат»
(входит в титановый бизнес Group DF) и трудовой коллектив
пролонгировали коллективный договор на 2017 год.
Договор сохраняет все социальные льготы и гарантии, которыми пользовались
работники комбината в 2016 г. Подписанный договор включает в себя производственные
планы предприятия на 2017 год, перечень утвержденных капитальных ремонтов, условия
оплаты труда персонала, а также подробное описание «социального пакета» для трудового
коллектива. «Мы полностью выполнили обязательства перед работниками по
предыдущему договору. В договоре на этот год удалось сохранить весь социальный пакет в
том же объёме. Суммарно на социальные проекты для работников будет направлено 10,8
миллионов гривен, – прокомментировал директор «ЗТМК» Владимир Сивак. – Для
комбината это существенная сумма, но мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали
поддержку со стороны работодателя, особенно в сегодняшней экономической ситуации в
стране». Согласно подписанному договору, в этом году также возобновлена программа
оздоровления работников предприятия на базе отдыха на побережье Азовского моря.
Кроме того, комбинат продолжит поддержание объектов социальной инфраструктуры, на
которые в текущем году планируют направить около 7 млн грн. По словам Владимира
Сивака, в текущем году предприятие также намерено усилить работу по повышению
квалификации работников и формированию кадрового резерва. «Мы постоянно внедряем
лучшие мировые технологии и закупаем новое оборудование, поэтому обучение персонала
является неотъемлемой частью этого процесса и проводится почти непрерывно. В
прошлом году мы провели тренинги и специальное обучение для более 1,5 тысячи
работников. В этом году планируем продолжить учебные программы и обучить около 2
тысяч работников комбината», – добавил Владимир Сивак. Коллективный договор между
администрацией ЗТМК и трудовым коллективом подписывается ежегодно. Перед этим
комиссия по подготовке коллективного договора рассматривает все предложения от
работников цехов и структурных подразделений комбината. В состав комиссии на
паритетных началах входят представители администрации и трудового коллектива в лице
профсоюзных активистов.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»
 МЕТАЛООБРОБКА

Компанії «Прокладки» не дають залізниці злити
Ахметову 2 мільярди на рейки
22.05.2017

Антимонопольний комітет України 10 травня зобов’язав філію
«Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
змінити тендерну документацію закупівлі рейок, підкладок і накладок
на загальну очікувану суму 2,02 млрд грн.
Планують купити підкладок і накладок на очікувану суму 239,52 млн грн. і рейок Р65 двох типів довжиною 25 метрів зі сталі марки К76Ф на очікувану суму 1,78 млрд грн.
Першу скаргу на дискримінаційні умови тендеру подало ТОВ «Максмед Інтернешнл». Воно
вимагало розділити на окремі лоти підкладки і накладки, рейки із загартованою поверхнею
кочення та із загартованою боковою поверхнею кочення. Ще однією вимогою фірми було
прибрати згадку про ТУ У 27.1-26524137-1354:2007 «Рейки залізничні типу Р65 з
гартуванням поверхні кочення та бічних граней головки. Технічні умови». За цими
техумовами їх виробляє ПАТ «Металургiйний комбiнат «Азовсталь» Ріната Ахметова.
Адмінколегія визнала, що відсутність тексту вказаних техумов обмежує коло учасників
тими, хто має до них доступ, і зобов’язала центр змінити тендерну документацію. Що ж до
розділення закупівлі на лоти, то скаржник не довів неможливість виконати спільну
поставку та порушення свої прав. Після цього замовник продовжив кінцевий строк подання
пропозицій і уточнив вимоги до тендерного забезпечення, але більше нічого не змінював.
Після цього торги залізниці 17 травня також оскаржило ТОВ «Євроклінсервіс». Нині
очікується рішення про прийняття до розгляду його скарги, яка стосується сертифікації
пропонованого товару. Засновником і директором цієї київської фірми зі статутним
капіталом 1 тис грн. є Дмитро Борисович Мантюк. Особа з такими ПІБ керує столичним ТОВ
«Паляница». Номер телефону «Євроклінсервісу» 0953926401 також використовує агентство
нерухомості «Самсон». У квітні «Євроклінсервіс» брав участь у єдиних трьох аукціонах філії
«Дарницький вагоноремонтний завод» щодо закупівлі профілю Z-310 для хребтової балки.
Зрештою їхнім переможцем став «Максмед Інтернешнл» із сумою пропозицій 8,65 млн грн.
При цьому обидві фірми пропонували продукцію російського АТ «Євраз Нижньотагільський
металургійний комбінат». Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн
грн. належить Юлії Павліченко. Раніше засновником був Володимир Кашпоров із Донецька,
співзасновник донецького юридичного ТОВ «Кеш та партнери» і ДОМО «Патріотичний рух
молодих юристів Донбасу». Крім того, він працює у комп’ютерній компанії «30th Meridian».
У 2012 р. засновником суперника був Вячеслав Бочаров із Бердичева, а в 2008 р. – Карен
Джаноян з Єревану, який володіє одеським фармацевтичним ТОВ «Максмед-Од».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 МЕТИЗНА ПРОДУКЦІЯ

Главой набсовета "Днепрометиза"
стал россиянин
23.05.2017

Председателем наблюдательного совета ПАО "Днепрометиз" (Днепр)
избран директор филиала "Метиз" - генеральный директор ОАО
"Северсталь-Метиз" (РФ) Сергей Ковряков.
Как сообщила компания, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 22
мая текущего года. В свою очередь на заседании ревизионной комиссии ее председателем
избрана заместитель главного бухгалтера "Днепрометиза" Лилия Дубовиченко. Как
сообщалось, собрание акционеров ПАО "Днепрометиз" 24 апреля текущего года отозвало
набсовет из четырех человек, избрав в него пять человек, в том числе переизбрав в него
трех членов из предыдущего состава. При этом акционеры переизбрали на новый срок трех
членов НС, ранее входивших в НС - директора по экономике филиала "Метиз" АО
"Северсталь Менеджмент" (РФ, Череповец) Андрея Рыжова, начальника управления
корпоративных отношений филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент" Виталия
Палабугина и коммерческого директора филиала "Метиз" АО "Северсталь Менеджмент"
Сергея Виноградова как представителя основного акционера. Из набсовета был выведен
Анатолий Фришман, доизбраны директор филиала "Метиз" - генеральный директор ОАО
"Северсталь-Метиз" Сергей Ковряков и директор по финансам "Днепрометиза" Ольга
Ватруба.. По данным НДУ на конец IV кв. 2016 года, в собственности Dealzone Holding Ltd.
(Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

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

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

 ТРУБНА & КОЛІСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Пінчук ліквідував Нікопольський
трубний завод
22.05.2017

Акціонери
Нікопольського
південнотрубного
заводу
(НПТЗ,
Дніпропетровська область) вирішили на загальних зборах 19 травня
ліквідувати підприємство. Про це повідомили в компанії.
Причина прийняття рішення - добровільна ліквідація товариства. Сума зобов'язань
НПТЗ - 147,6 тис. гривень. До реструктуризації НПТЗ було монопольним підприємством в
Україні з випуску геологорозвідувальних, насосно-компресорних і катаних труб для котлів
високого тиску. З третього кварталу 2000 року ПАТ працює в рамках реструктуризованого
підприємства. До теперішнього часу НПТЗ не виробляло продукцію, оскільки всі виробничі
потужності внесені в статутні капітали створених внаслідок реструктуризації АТ. Основний
вид діяльності - надання в оренду приміщень та обладнання, які йому належать. На початку
лютого 2007 року компанія Інтерпайп придбала на конкурсі 96,67% акцій НПТЗ за 352,614
млн грн. За даними Нацдепозитарію України (НДУ) на перший квартал 2016 року, у
власності Транспортно-інвестиційних технологій перебувало 96,6893% акцій НПТЗ. У
листопаді 2016 року 2 кіпрські компанії Plamsted Limited і Kamset Holdings Limited, які є
міноритарними акціонерами НПТЗ, сконцентрували по 19,3379% акцій підприємства, ще
одна компанія - Wolbert Company Limited (теж Кіпр) - купила 19,33786% НПТЗ. У свою чергу
пакет акцій мажоритарного акціонера підприємства, ТОВ Транспортно-Інвестиційні
технології, зменшився з 96,689302% до 38,675721%. Кінцевим власником Interpipe Limited є
український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Україна за 4 місяці 2017 року наростила
випуск труб на чверть
25.05.2017

Основні трубні підприємства України в січні-квітні 2017 р.
збільшили виробництво труб з чорних металів на 25,2% в порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року – до 324,8 тис. тонн, в тому числі в квітні
випущено 81,2 тис. тонн.
Як повідомили в об’єднанні “Укртрубопром”, в тому числі підприємства об’єднання
за чотири місяці збільшили виробництво труб на 28,3% – до 216,5 тис. тонн, випустивши в
квітні 53,8 тис. тонн. Так, Харцизький трубний завод (Донецька обл.), що знаходиться на
НКТ, в січні-квітні 2017 р. виробив 3,4 тис. тонн труб (в березні і квітні простоював), тоді як
за 4 місяці 2016 року – 2,8 тис. тонн. Випуск труб на “Інтерпайп-НТЗ” за звітний період зріс
на 57,6% – до 77,4 тис. тонн (у квітні вироблено 21 тис. тонн), на “Інтерпайп НМТЗ”
зафіксовано зниження на 25,3%, до 27 , 2 тис. тонн (8,9 тис. тонн). “Інтерпайп Ніко Тьюб”
наростив виробництво на 38,6%, до 91,6 тис. тонн (19,5 тис. тонн). Дніпропетровський
трубний завод (ДТЗ) наростив випуск труб на 21,1% – до 8,6 тис. тонн (2,1 тис. тонн).
“Сентравіс” зберіг виробництво на рівні минулого року – 5,9 тис. тонн нержавіючих труб
(1,5 тис. тонн). Завод “Трубосталь” наростив випуск труб на 25%, до 1 тис. тонн (0,3 тис.
Тонн), “ЮТіСТ” – в 2,3 рази, до 1,4 тис. тонн труб (0,5 тис.тонн ). “Укртрубопром”, який не
входить в об’єднання Маріупольський меткомбінат (ММК) ім. Ілліча, наростив випуск труб
на 69,4% – до 44,9 тис. тонн труб (в квітні – 12,2 тис. тонн), але скоротив “Комінмет” – на
1,2%, до 63,4 тис. тонн (15,2 тис. тонн). Луганський трубопрокатний завод (ЛТПЗ),
створений на базі Луганського трубного заводу, за неофіційними даними, в січні-квітні як і
раніше простоював. ТОВ “АГ Сталь” (раніше – спільне підприємство “Секонд ЛТД”,
Маріуполь Донецької обл.) В січні-квітні також простоювало. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ХІМІЧННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

После пятилетнего простоя "Карпатнефтехим"
запускает производство
25.05.2017

С 8 июня 2017 г. в Калуше Ивано-Франковской обл. состоится запуск
обновленного ООО "Карпатнефтехим" – мощнейшего нефтехимического
предприятия Украины.
Как сообщает пресс-служба компании, предприятие обеспечит работой 1950 человек
персонала завода и 750 сотрудников смежных и обслуживающих организаций. Новый старт
производства после пятилетнего простоя произойдет благодаря внедрению в Украине
мировой практики налогообложения нефтехимического сырья. В декабре 2016 года в
налоговом кодексе Украины был расширен перечень сырьевых позиций, облагаемых
нулевой ставкой акцизного налога в случае дальнейшей переработки. К прямогонным
бензинам и дизельному топливу были добавлены сжиженные газы и бутан.
Постановлением №229 от 26.04.2017 г. правительство определило для "Карпатнефтехима"
квоты на поставку сырья: сжиженный газ – 1070 млн л в год; прямогонный бензин – 1170
млн в год; дизельное топливо – 985 млн л в год. Переработка каждого из указанных
объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. т этилена в год. "Нигде в мире сырье для
переработки не облагается акцизом. Мы не собираемся перерабатывать весь заявленный в
постановлении объем сырья, у нас элементарно нет таких мощностей. Мы используем
только то количество, которое обеспечит выпуск не более 250 тыс. т этилена в год", –
заявляют в пресс-службе ООО "Карпатнефтехим". Выбор сырья будет зависеть от
конъюнктуры сырьевых и товарных рынков. В 2017 основным сырьем будет прямогонный
бензин, но не исключено вовлечение сжиженного газа или дизельного топлива. Внесение в
постановление №229 всех видов сырья обеспечит заводу производственную гибкость и не
потребует постоянных обращений к правительству в случае изменения рыночной
ситуации. В свою очередь "Карпатнефтехим" заявляет о нулевой вероятности нецелевого
использования сырья, поставляемого на льготных условиях. "Налоговый кодекс Украины
предусматривает контроль и учет поставок сырья и выпуска готовой продукции
специальным налоговым постом Государственной фискальной службы Украины. На
каждую партию сырья "Карпатнефтехим" будет выдавать банковский вексель с
погашением после выпуска этилена. На сайте завода вскоре будет доступна онлайн
отчетность о количестве использованного сырья и выпущенной продукции", - заявили в
компании. "Работа "Карпатнефтехима" не связана с политикой и политиками. Наша цель –
восстановить производство и вернуть свои позиции на рынке, который захвачен
импортерами", – добавили на предприятии.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Ostchem отказывается комментировать задолженность
перед аграриями в 1,7 млрд грн.

Гендиректор BASF стал лучшим топ-менеджером
химической промышленности за 2016 г.

25.05.2017

25.05.2017

Лучшим топ-менеджером химической промышленности по версии
издания Delo.UA по итогам 2016 г. стал генеральный директор BASF в
Украине Андреас Лир. Об этом сообщается на сайте Delo.UA.
В 7 лучших топ-менеджеров химической промышленности вошли: 1) Андреас Лир
(BASF в Украине); 2) Сергей Сидоров («Днепразот»); 3) Игорь Лазакович («Сумыхимпром»);
4) Виталий Скляров («Азот» Черкасы Ostchem); 5) Валерий Горбатко («Одесский
припортовый завод»); 6) Михаил Заблуда («Ривнеазот» Ostchem); 7) Леонид Бугаев
(«Северодонецкое объединение Азот» Ostchem).
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ГАЛУЗЕВЕ ВИРОБНИЦТВО & ТОВАРНІ РИНКИ)

НАБУ: "Укрхімтрансаміак" залучив в альфа-Банку
непотрібні кредити на $16 млн
21.05.2017

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 27 квітня,
детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному
провадженні №52016000000000040.
За даними слідства, службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» (оператор української
частини аміакопроводу Тольятті-Одеса) для отримання неправомірної вигоди іншими
особами не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження
закріпленого за підприємством держмайна, що виразилось у необґрунтованому залученні
кредитів у період з 22.12.2010 року по 28.08.2014 р, здійсненні розрахунків за ними, а також
у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб`єктів підприємницької
діяльності, зокрема, ТОВ «Харімпекс», ПАТ «Укргазбуд», ДП «Український державний
науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного
синтезу», ТОВ «ІТ Транзит», ТОВ «Вастел», ТОВ «Ей-Пі Інженірінг», ТОВ «ДІНТЕХ», що
завдало шкоди державі на 162,2 млн. грн. «Досудовим розслідуванням встановлено, що
керівником УДП «Укрхімтрансаміак» у період 22.12.2010 року до 28.08.2014 р, безпідставно
залучені до активів державного підприємства кредитні кошти банківських установ, згідно
договорів №КС-661/10 з Amsterdam Trade Bank N.Y., на суму 35 млн. доларів США, №КС725/11 23.11.2011 року з Amsterdam Trade Bank N.Y., на суму 48 млн. доларів США, №73В/13 від 02.08.2013 року з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на суму 10 млн. доларів США, №115-В/14 від
28.08.2014 року з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на суму 6 млн. доларів США. Після чого, у період часу
з 15.04.2014 р. по 05.12.2014 р. директор підприємства УДП «Укрхімтрансаміак», за
попередньою змовою із заступником директора УДП «Укрхімтрансаміак», директором ТОВ
«Вастел» (код ЄДРПОУ - 36376347), засновником товариства і керівник ПрАТ
«Інфраструктура відкритих ключів» (код ЄДРПОУ 33406085) та іншими невстановленими
особами, шляхом укладання сумнівних договорів між УДП «Укрхімтрансаміак» та ТОВ
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«Вастел» і подальшим переведенням грошових коштів у готівку, заволоділи частиною
зазначених кредитних коштів державного підприємства у загальній сумі 50 292 530,67 грн.,
що є особливо великим розміром», - констатується в ухвалі суду. За даними держреєстру,
серед кінцевих бенефіціарів ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» - Ігнатов Ігор
Валентинович та Шукаков Григорій Юрійович, а ТОВ «Вастел» - знову ж таки Ігнатов Андрій
Валентинович, а також Колуга Євгеній Вікторович (РФ), Магамедов Зуріко Валентинович.
За даними ЗМІ, Григорій Шумаков – син Юрія Шумакова, який вважався близьким до Юрія
Іванющенка. І. Ігнатов був секретарем Федерації профспілок, членом наглядової ради
Інтеграл-Банку (на ліквідації). Джерела ЗМІ пов’язували його знову ж таки з Ю.
Іванющенком. У лютому 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Верховний Суд
закрив всі кримінальні провадження щодо Ю. Іванющенка. Водночас Верховний Суд заявив,
що не робив цього. У березні Ю. Іванющенко був виключений із санаційного списку ЄС. ГПУ
повімляла, що закрита судами справа Іванющенка реанімована: кримінальні провадження
об’єднані в одне, досудове розслідування триває. У травні Ю. Луценко заявив, що ГПУ не
може завершити слідство у кримінальній справі стосовно вимагання Іванющенка на ринку
"7 кілометр" поблизу Одеси, оскільки ключовий свідок згодом відмовився від своїх показів.
"Коли ми спробували підтвердити його покази в суді, він від них категорично відмовився і
на цьому ця справа зупинилася", - констатував керівник ГПУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

В компании Фирташа воздерживаются от оценки ситуации со срывом
поставок удобрений, оплаченных агрокомпаниями по предоплате. Об этом
сообщает портал hubs.ua
В Группе компаний Ostchem отказываются комментировать задолженность перед
аграриями в размере 1,7 миллиарда гривен. После того, как Hubs неделю назад направил
соответствующий официальный запрос в Ostchem, сегодня в пресс-службе компании
проинформировали, что комментариев по ситуации со срывом поставок удобрений,
оплаченных агрокомпаниями по предоплате, не будет. Ранее опрошенные нами некоторые
дистрибьюторские компании подтверждали наличие задолженности со стороны Ostchem и
входящей в его структуру торговой компании «НФ Трейдинг». Коммерческий директор
«Агротрейд НД» (один из крупнейших отечественных дистрибьюторов минудобрений)
Олег Щербань сообщил о более чем двухмесячной задержке поставок, оплаченных по
предоплате, минудобрений со стороны «НФ Трейдинг». «По срокам поставок минудобрений
конкретно не уточняют. Общались с ними по поводу возврата денег, но они говорят, что не
могут вернуть заплаченные нами средства. Это объясняют тем, что ресурсы уже
использованы на производство, на закупку сырья, еще на что-то. Они обещают, что, когда
будет возобновлено производство, то все долги якобы будут погашены. То есть поставки
будут, но неизвестно, когда», – сообщал топ-менеджер «Агротрейд НД». Эту информацию
нам подтвердили также в компании «УкрТехноФос». «Практически и фактически с 3 марта
отгрузка по Oschem была прекращена. То есть все проплаченные объемы с того числа
зависли в Ostchem: и деньги, и продукция», – сообщил начальник отдела продаж
«УкрТехноФос» Александр Оптасюк. По его словам, задолженность перед «УкрТехноФос» со
стороны Ostchem сформировалась на уровне порядка 2 млн грн. Он отметил, что на данный
момент в Ostchem фактически никак не обещают выполнить контрактные обязательства.
«Пришло от них письмо «относительно технических причин», то есть: ввиду не поставки
газа на предприятия Ostchem производство (минудобрений – Ред.) временно прекращено, и
по следующим поставкам Ostchem направит отдельное письмо» – и все. Ни по срокам, ни по
поставкам данных нет. Фактически они написали, что когда-то будет следующее письмо со
сроками и всем остальным», – уточнил г-н Оптасюк. Другие некоторые опрошенные Hubs
дистрибьюторы также подтверждают задержки поставок минудобрений со стороны
Ostchem и его структур. Топ-менеджеры этих компаний сетуют, что ситуация никак не
разрешается, а также признают, что проблемы на внутреннем рынке удобрений отчасти
могли возникнуть из-за существующего монополизма со стороны предприятий Фирташа. В
самом НФ «Трейдинг» на данный момент не предоставляют комментарии, постоянно
ссылаясь на отсутствие руководства. В компании «УкрАгро НПК» (компания-дистрибьютор,
входит в структуру Ostchem) также отказались комментировать ситуацию, порекомендовав
«звонить в Ostchem и спрашивать у них». Напомним, ранее СМИ сообщали об обращении
аграриев к Кабмину, в котором утверждалось, что группа Ostchem задолжала аграриям 1,7
млрд грн за удобрения, которые были оплачены, но так и не были поставлены …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Компанія CАМГАЗ вдвічі збільшила
обсяги виробництва

На Кіпрі проти власників «Азовмаша» відкрито
кримінальні справи

25.05.2017

23.05.2017

Директорам і бенефіціарам машинобудівного холдингу Юрія
Іванющенка загрожує до трьох років позбавлення волі – йдеться в
постанові Окружного суду Лімассола (Кіпр), яка є в розпорядженні Mind.
Окружний суд Лімассола (Кіпр) ініціював порушення двох кримінальних проваджень
за фактом невиконання рішень кіпрського суду власниками «Азовмаша» Світланою Савчук і
екс-регіоналом Юрієм Іванющенко, які продовжували виводити активи з компаніїборжника. Зокрема, відкрито кримінальну справу № 7052/2017, згідно з яким
звинувачуються бенефіціар Світлана Савчук, впливаюча особа Тарас Поліщук і директора
Кеймпе Віссе Рейцма, Петрос Економідес в невиконанні рішення суду, відповідно до якого
управління холдингом перейшло незалежного керуючого, в тому числі відчуження майна
та інші операції з активами. Як виявилося, відразу після вступу в силу судового наказу про
призначення керівника, Тарас Поліщук (зять покійного екс-депутата і власника
«Азовмаша» Олександра Поліщука) перевів на офшорну компанію контроль як мінімум над
двома компаніями групи. Йдеться про ТОВ «Керуюча компанія «Азовмашівестхолдінг» і ТОВ
«Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені Валерія
Михайловича Бубнова (ГСКБВ ім. М.В. Бубнова)». За рішенням суду, ці компанії повинні
були знаходитись під контролем керуючого активами, але не дивлячись на це, 95% акцій
цих компаній були передані у власність офшорної Stockwave Investments Ltd. В рамках
відкритої кримінальної справи, Світлану Савчук і Тараса Поліщука підозрюють у змові і
пособництві в невиконанні судового рішення, а також в перешкоджанні правосуддю у
зв'язку з відмовою власників і топ-менеджменту холдингу взаємодіяти з призначеним
судом, керуючим активами. Також бенефіціарів «Азовмаша» звинувачують в невиконанні
наказу суду про замороження активів, прийнятого ще в 2014 році. Незважаючи на заборону
кіпрських суддів, бенефеціаром холдингу клонували фейковий компанії, майже з
однойменними назвами, як наприклад, ТОВ «Торговий дім Азовмашекспорт», які
акумулювали доходи від продажу продукції, вироблені на підприємствах «старої»
структури, обтяженої багатомільйонними боргами. Також власники «Азовмаша» всупереч
кіпрському наказом відкривали тимчасові рахунки в різних банках, на які отримували
кошти з експортних постачань, а одержувачі цих коштів були новостворені компанії.
Нагадаємо, загальна заборгованість підприємств «Азовмаш» перед кредиторами становить
близько $560 млн. Серед найбільших банків-кредиторів: «Укрексімбанк», «Дельта Банк»
«ОТП Банк», «Райффазен банк Аваль» та інші. З 2014 року ведуться активні судові розгляди
в Україні і на Кіпрі по стягненню заборгованості з холдингу. Представники Азовмаша
намагаються затягнути судові розгляди.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.kiev.ua
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ

Перший авіадвигун в Китаї за технологіями “Мотор Січ”
можуть зібрати до кінця 2017
23.05.2017

Зібраний в Китаї за українськими технологіями в рамках
партнерства “Мотор Січ” і Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.
Ltd перший авіаційний двигун “може бути показаний” вже до кінця 2017 р.
Перший віце-прем’єр, глава Міністерства економічного розвитку і торгівлі Степан
Кубів зазначив, що досягнуті домовленості щодо українсько-китайському співробітництву
в області авиадвигателестроения, назвавши проект по створенню в Чунціні виробництва
авіадвигунів за українськими технологіями “одним з пріоритетів уряду”. «“Skyrizon” і
“Мотор Січ” створять в Чунціні спільне підприємство з випуску авіаційних двигунів за
українськими технологіями. Ми хочемо вже в 2017 р. чітко показати перший двигун, який
буде зібраний на цьому заводі», – заявив Кубів. Він привітав передбачені програмою
співпраці плани Китаю інвестувати $250 млн в модернізацію “Мотор Січ”, зазначивши, що
це дозволить посилити позиції і вплив авіапрому України на світовому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Другий прототип літака Diamond DART-450 з українським
турбогвинтовим двигуном АІ-450С
23.05.2017

Австрійська авіабудівна компанія Diamond Aircraft Industries
випробувала другий дослідний зразок розробленого літака DART-450
(Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer).
Літак Diamond DART-450 оснащеного турбогвинтовим двигуном АІ-450С злітною
потужністю 500 к.с. спільної розробки українських компаній ДП «Івченко-Прогрес» і АТ
«Мотор Січ» (Запоріжжя). При цьому офіційно про початок льотних випробувань другого
прототипу DART-450 (серійний номер DART.002, реєстрація OE-VHS) не повідомлялося, і
фотографії другого прототипу поки що не публікувалися. Нагадаємо, що перший дослідний
зразок літака DART-450 (серійний номер DART.001, реєстрація OE-VDA) Здійснити перший
політ 17 травня 2016 року в Вінер-Нейштадті (Австрія). Як випливає з позначення, літак
DART-450 призначений для використання в якості навчально-тренувального (для
початкової та основної підготовки), а також для розвідки і спостереження, і орієнтований
як на цивільне, так і на військове застосування. За неофіційними відомостями, на
початковому етапі розробки літак DART-450 передбачався для просування в тому числі і на
російський ринок (включаючи можливу пропозицію Міністерству оборони Росії), що
почасти й визначило вибір двигуна АІ-450С (хоча опціонально можлива установка
турбогвинтових двигунів в діапазоні потужності до 1000 к.с. інших виробників).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компанія CАМГАЗ, вітчизняний виробник лічильників газу, бере
участь у програмі НАК «Нафтогаз-Україна» з безкоштовного
встановлення споживачам приладів обліку природного газу.
З початку цього року виготовлено і відвантажено 113 655 лічильників газу САМГАЗ.
Для виконання зобов'язань завод створив 12 додаткових робочих місць, придбав,
доопрацював та модернізував 5 одиниць складного виробничого обладнання, що
дозволило збільшити виробничі потужності вдвічі. Тепер щомісячно компанія відвантажує
понад 40 000 шт. лічильників газу САМГАЗ, та пропонує 216 модифікацій приладу обліку
газу. Для виготовлення лічильників газу підприємство використовує продукцію та послуги
35 вітчизняних виробників і 14 – іноземних. За даними Нафтогазу України, станом на 1
березня 2016 року в Україні газифіковано 13 млн квартир і приватних будинків. З них
лічильниками газу обладнані 9,5 млн домогосподарств, або 72,6% побутових споживачів.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного
обліку природного газу» суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного
газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу для
населення, що мешкає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується,
зокрема, лише для приготування їжі – до 1 січня 2018 року. Програму НАК «НафтогазУкраїна» з безкоштовного встановлення лічильників газу для споживачів реалізовують такі
газові господарства: ПАТ Вінницягаз, ПАТ Волиньгаз, ПАТ Дніпрогаз, ПАТ
Дніпропетровськгаз, ПАТ Житомиргаз, ПАТ Закарпатгаз, ПАТ Івано-Франківськгаз, ПАТ
Львівгаз, ПАТ Миколаївгаз, ПАТ Сумигаз, ПАТ Харківгаз, ПАТ Чернівцігаз, ПАТ Запоріжгаз,
ПАТ Чернігівгаз, ПАТ Рівнегаз, ПАТ Київоблгаз. Близько третини виготовлених лічильників
газу САМГАЗ надходить у вільний продаж.... Компанія «CАМГАЗ» - провідний виробник
обладнання для вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії - побутові та
комунально-промислові лічильники газу ТМ "САМГАЗ", смартлічильники, комплекти
монтажні вузлів обліку газу, комплекти монтажні шафових газорозподільних пунктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «CАМГАЗ»
Шполянський завод запчастин Росії
не віддадуть, але приватизують
25.05.2017

Шполянський завод запчастин, який нещодавно вдалося повернути
у державну власність із Росії, збираються приватизувати. Таку відповідь на
інформаційний запит “Дзвону” надіслав Фонд державного майна України.
“На сьогодні регіональним відділенням Фонду державного майна по Черкаській обл.і
здійснюються відповідні заходи щодо включення комплексу нежитлових споруд за
адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Соборна, 138, – до переліку об’єктів державної
власності, що підлягають приватизації”, – йдеться в документі за підписом заступника
голови Фонду Андрія Гайдуцького. Крім цього, у Фонді інформують, що не можуть бути
покупцями об’єктів приватизації юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій або
кінцевим бенефіціарним власником яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, чи сама така держава, тобто Російська Федерація. Також не
можуть купити завод юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в Росії, або
стосовно яких застосовано санкції, та фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають
громадянство Росії, або стосовно яких застосовано санкції. Нагадаємо, як повідомляв
“Дзвін”, цей “шпигунський бойовик” розгорнувся навколо заводу запасних частин
“Метровагонмаш” на початку квітня 2015 р. Працівники, які встановили чергування на
території підприємства, виявили, що невідомі особи вантажать металобрухт на “Камази” і
намагаються його вивезти. А взагалі, завод відкрили в 1967 р., як філію «Метровагонмаш»,
розташованого в Митищах Московської області. Після розпаду союзу Шполянський завод
так і залишився філією. Виробляли комплектуючі до вагонів метро, а заодно і «воєнку» для
Росії навіть під час війни із північним сусідом. І як не дивно, дозвіл на це видало вітчизняне
міністерство промисловості. Чому українські робітники постачали армію країни – агресора,
чітко пояснити так і не змогли. Офіційно коментувати ситуацію, теж відмовилися. З
власником заводу і зовсім історія детективна. У Фонді держмайна запевняли, що
підприємство належить Російській Федерації. Правда офіційного підтвердження не надали.
Згодом на інформаційний запит “Дзвону” дали відповідь, що завод завис у повітрі і не
належить ані Російській Федерації, ані Україні. Про те, що у них «під носом» працює
російське підприємство, ще два роки тому у Черкаській обладміністрації навіть не знали.
Проте розбиратись також не поспішали. Тим часом завод працював і постачав у Росію
комплектуючими для ракетних комплексів “Бук”. Із подібної установки російськими
найманцями було розстріляно малазійський боїнг над Донбасом. Загинуло 298 осіб, – усі,
хто знаходився на борту. На початку серпня 2014 р. із заводу намагались таємно вивезти
кілька фур із запчастинами, що обурило шполян. У ситуацію втрутився народний депутат
України Леонід Даценко, який добився від СБУ скасування дозволу на постачання
комплектуючих для російських ЗРК “Бук” шполянським заводом “Метровагонмаш”. Однак
справа завершилась лише тим, що у серпні 2014 р., доки прокуратура продовжувала
розбиратися із незаконною приватизацією росіянами українського оборонного заводу,
практично всіх працівників було звільнено. Право держави на цілісний майновий комплекс
Шполянського заводу запасних частин філії ВАТ «Метровагонмаш» вдалося відновити
завдяки принциповій та послідовній позиції прокуратури області. Виконавчий комітет
Шполянської міської ради з грубим порушенням міжнародної угоди та законодавства
України визнав за підприємством Російської Федерації ВАТ “Метровагонмаш” право
власності на державне нерухоме майно, яке розташоване у місті Шпола. Аби захистити і
відновити порушені права держави, прокуратура Шполянського району заявила позов до
господарського суду Черкаської області. У результаті його розгляду прокуратура довела
незаконність свідоцтва про право власності, відповідних рішень виконавчого комітету
вказаної міської ради та рішенням господарського суду правовстановлюючі документи
були скасовані. Оскільки майновий комплекс зазначеного товариства вибув з володіння
держави всупереч закону та поза її волею, щоб повернути державі завод, прокуратура
Черкаської області звернулась до суду апеляційної інстанції з відповідною скаргою. 22
лютого Київський апеляційний господарський суд погодившись із доводами прокуратури
додатково постановив рішення про витребування комплексу будівель, що рахувався за ВАТ
«Метровагонмаш», від російського підприємства у власність держави Україна. А вже у
червні 2016 р. Фонд державного майна забезпечив реєстрацію прав власності за державою
в особі Фонду на державне майно Шполянського заводу запасних частин. Підприємство за
рішенням суду повернено у державну власність з чужого незаконного володіння суб’єкта
Російської Федерації – ВАТ “Метровагонмаш”. Але мова йшла лише про нерухоме майно.
Згодом з’явилась інформація, що завод знову збираються здати в оренду Росії.
Читати повністю >>>
© Тетяна Воронцова
За матеріалами dzvin.news
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В Україні запустили сайт-презентацію реформування
оборонного комплексу

Український ринок світлодіодних ламп
показує зростання на 140%
22.05.2017

22.05.2017

У нашій країні сьогодні активно реалізуються проекти з впровадження
LED-освітлення в ряді міст: відповідно, зростання даного ринку перевищив
140%. Про це інформують експерти компанії Pro-Consulting.
В Україні ринок LED-освітлення зростає досить стрімко і становить близько 72%
всієї структури сегмента. Найчастіше світлодіодні лампи застосовуються на вулицях і в
офісах, що дозволяє значно знизити загальні витрати. При цьому, щорічно в нашій країні
збільшуються масштаби виробництва обладнання, необхідного для забезпечення LEDосвітлення. У той же час, сегмент використання світлодіодних ламп в нашій країні має ряд
проблем. Перш за все, це відсутність сформованої нормативної бази та ринкового контролю
компаній-постачальників і продавців. Так, на вітчизняному ринку відзначається велика
кількість підроблених преміальних товарів, ціна яких значно нижче вартості оригінальної
продукції. Купуючи такі товари, споживачі залишаються незадоволені її низькою якістю і
терміном експлуатації. Також в нашій країні сьогодні активно реалізуються проекти з
впровадження світлодіодного освітлення в ряді міст – Києві, Харкові, Житомирі,
Дніпропетровську і т.д. В рамках подібної ініціативи, наприклад, в столиці за перше
півріччя 2016 року було встановлено LED-світильники в 20-ти житлових будинках,
ведуться роботи ще на 5 об’єктах.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами uprom.info

ДК "Укроборонпром" запустив окремий сайт-презентацію
стратегії реформування оборонно-промислового комплексу України.
Про це інформує прес-служба концерну.
На сайті зібрані всі важливі матеріали за кожним із напрямків стратегії:
корпоратизація, кластеризація, аудит, захист технологій та запуск Головної агенції
передових досліджень і розробок (ГАРДА). Він має стати майданчиком, який об’єднає
розробників, стартапи, інвестиційні фонди і військових. "Цей сайт – зручний інструмент
отримання інформації про реформу та відслідковування кожного з етапів її впровадження.
Крок за кроком, ми системно змінюємо підхід до розвитку вітчизняного ОПК, переводимо
його із застарілих радянських на сучасні світові стандарти. Це дозволяє нам виробляти ще
більше новітньої якісної продукції для ЗСУ і бути конкурентними на міжнародній арені", –
зазначили у концерні. Нагадаємо, Державний концерт «Укроборонпром» представив
відеозвіт своїх інновацій за перший квартал 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

Кабінет Міністрів України 24 травня затвердив Державну цільову
програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу
(ОПК) на середньострокову перспективу.
Це визначальний крок для української оборонної промисловості, адже вона отримала
комплексний план проведення системної реформи на найближчі п’ять років. Імплементація
положень Програми торкнеться всіх складових процесу управління оборонно-промисловим
комплексом – від інституційного та нормативно-правового забезпечення до розвитку
міжнародного співробітництва та експортного потенціалу. В рамках Програми
передбачається реалізувати заходи, спрямовані на забезпечення фінансового оздоровлення
підприємств, інтеграцію науки та виробництва, спрощення процедур моніторингу та
аналізу завдяки автоматизації управлінських процесів. В планах на найближчий рік –
декілька пілотних проектів, що дозволять оцінити можливості українського ОПК
адаптуватися до міжнародних норм і процедур, зокрема, таких, що діють в країнах НАТО.
Крім того, Програма містить заходи зі створення та оновлення виробничих потужностей
підприємств ОПК за галузевим принципом, що дозволяє впроваджувати державні галузеві
програми, такі як Державна цільова програма створення та освоєння виробництва
боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, прийнята Урядом у березні цього року.
Читати повністю >>>
Сайт-презентацію реформування ОПК >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

АМКУ: ПАТ «Запоріжтрансформатор» продавало однакове обладнання
різним підприємствам за різними цінами

23.05.2017

У Полтавському тервідділенні АМКУ виявили зловживання
монопольним становищем на ринку виробництва трансформаторного
обладнання з боку ПАТ «Запоріжтрансформатор».
Слідче управління ГУ Нацполіції у Полтавській обл. проводить досудове розслідування
проти ПАТ «Полтаваобленерго». Суть справи у груповому привласненні коштів та
зловживанні службовим становищем. Провадження супроводжують також ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та Управління СБУ у
Полтавській обл. Відповідно до інформації ПАТ «Запоріжтрансформатор», це підприємство
у 2013 р. поставляло обладнання власного виробництва для об’єктів «Полтаваобленерго».
Мова йде про ПС «Супрунівка», «Диканька», «Побиванка», «Чутове». У тому ж році
«Запоріжтрансформатор» поставляло аналогічне обладнання до «Сумиобленерго»,
«Чернігівобленерго», «Вінницяобленерго» та «Межиріченський гірничо-збагачувальний
комбінат» за різними цінами. Компанія експортувала таке ж обладнання до Російської
Федерації та Казахстану. Але «Запоріжтрансформатор» поставляв обладнання у Росію за
ціною на 26% нижчою, ніж в Україні. У випадку з Казахстаном - за ціною, нижчою на 91%. У
Полтавському тервідділенні АМКУ встановили, що у 2013 р. «Запоріжтрансформатор» мав
ознаки монопольного становища на українському ринку виробництва трансформаторного
обладнання. А саме - у сегменті силових трансформаторів 35-220 кВ. Компанія повідомила,
що має значну конкуренцію у межах СНД. Це російські компанії: ХК «Електрозавод», ВАТ
«Уралелектротяжмаш», ТОВ «Тольяттінський трансформатор», трансформаторний завод
«Сіменс», «Силові машини – Тошиба. Високовольтні трансформатори». Також
«Запоріжтрансформатор» конкурує з «Кєнтауським трансформаторним заводом»
(Казахстан) та трансформаторним заводом ATEF (Азербайджан). Підприємство поставляє
продукцію у РФ та Казахстан за значно нижчими цінами, ніж в Україні, через велику
конкуренцію. А у межах нашої країни, маючи ознаки монополії на ринку, застосовує різні
цінові умови. Дії ПАТ «Запоріжтрансформатор» містять ознаки порушення законодавства
про захист економічної конкуренції. Це зловживання монопольним становищем на
загальнодержавному ринку виробництва трансформаторного обладнання за 2013 рік. Воно
проявляється у застосуванні різних цін до рівнозначних угод з покупцями без об’єктивних
причин. Вартість обладнання впливає на подальше встановлення тарифів на постачання та
передачу електроенергії. «Дії ПАТ «Запоріжтрансформатор» могли мати наслідком можливе
завищення тарифів на постачання та передачу електроенергії, тобто могли завдати збитки
споживачам цих послуг», - наголосив голова Полтавського тервідділення АМКУ Володимир
Оніщенко. У Полтавському АМКУ звернулися до голови АМКУ Юрія Терентьєва. Він має
надати дозвіл на початок розгляду справи «Запоріжтрансформатора» та прийняття по ній
рішення. Крім того, тервідділення направило листи про хід проведення дослідження до
слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, Прокуратури Полтавської області та
Управління СБУ у Полтавській області.
Читати повністю >>>
За матеріалами np.pl.ua

Уряд затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу України 2021
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 БРОНЕТАНКОВА ТЕХНІКА

Індонезійські морпіхи розпочали експлуатацію
українських БТР-4М
25.05.2017

Багатоцільовий морський батальйон морпіхів Індонезії розпочав
офіційну експлуатацію п’яти українських БТР-4М, що були поставлені ДП
«СпецТехноЕкспорт» у січні цього року.
«Завершилась процедура передачі українських бронетранспортерів у визначені
Міністерством оборони Індонезії військові частини. То ж з початку травня індонезійські
морпіхи несуть службу, в тому числі – на БТР-4М. Перед цим наша техніка пройшла серію
випробувань в Індонезії, показавши відмінні амфібійні можливості, точність стрільби з
різних видів озброєнь, високі прохідні можливості в гірській місцевості», – повідомив
директор «СпецТехноЕкспорту» Павло Барбул. Поставка 5 одиниць бронетранспортерів
БТР 4-М, виготовлених на ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.
Морозова», що входить до складу ДК «Укроборонпром», відбулася в рамках підписаного у
2014 році контракту між ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» та Міністерством оборони Індонезії.
Перед прийняттям в експлуатацію Міністерство оборони Індонезії провело випробування
українських бронетранспортерів на території своєї країни. За результатами випробувань
підписано Протокол про проведення функціонально тестових випробувань. Спеціальна
комісія Міністерства оборони Індонезії підтвердила, що українські бронетранспортери
відповідають вимогам замовника за усіма 47 оціночними параметрами.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

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

Очередная партия "Оплотов" для Таиланда
готовится к отгрузке
25.05.2017

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Госпредприятие "Завод им.Малышева" (Харьков) готовится к
отгрузке очередной партии основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в
Таиланд, сообщил главный инженер предприятия Александр Шейко.
"На следующей неделе отгружаем очередную партию", - сказал А.Шейко. Он
отказался ответить на вопрос, о каком объеме поставки идет речь, сославшись на
конфиденциальность информации, однако отметил, что предприятие выполнило уже "три
четверти контракта". Как сообщалось, в условиях российской агрессии в 2014 году Украина
вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной
техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе. Поставки по
приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового
наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".
Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят
на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка.
Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ
"Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к
реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по
данным завода, составил $30 млн. Первые 5 боевых машин были отгружены тайскому
заказчику в начале 2014 г., еще 4 - в декабре 2015 г., 10 машин - весной 2016 года. Четвертая
партия "Оплотов" ыла поставлена в Таиланд в ноябре 2016г. Завершение данного
контракта по уточненному с таиландской стороной графику намечено на осень 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Недостатки в БТР-4, поставленных Ираку в 2011-13гг, были
связаны с неправильным обслуживанием

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

25.05.2017

Недостатки, которые выявлены в поставленных в рамках "иракского
контракта" в 2011-2013 гг украинских БТР-4, были связаны с неправильным
обслуживанием техники иракской стороной и оперативно устранялись
выездными бригадами.
"Бронетранспортеры, которые были поставлены, были приняты технической
инспекций министерства обороны Ирака, признаны годными и начали эксплуатироваться
иракской стороной… Недостатки (которые были выявлены – ИФ) связаны, в первую
очередь, с неправильным обслуживанием", - сказал ученый секретарь КБ им.Морозова
Андрей Богач. По его словам, в частности, бронетранспортеры эксплуатировали как
экипажи, прошедшие обучение в Украине в рамках иракского контракта, так и те, у кого не
было такой подготовки. "Было привлечение военных лиц, которые не проходили обучение
в Украине. Были большие сложности и непонимание в соблюдении регламентов
обслуживания, наличия технической базы по проведению технических обслуживаний,
которые предусмотрены в рамках документации завода-изготовителя. Эти факты, плюс
ситуация, связанная с жарким климатом, привели к тому, что аккумуляторные батареи
вовремя не подзаряжались, не обслуживались и при высоких температурах проходило
выкипание воды, электролита", - сказал А.Богач. По его словам, устранение этих и других
недостатков проводилось на территории Ирака силами выездных бригад. "Было много
замечаний касательно гнущихся решетчатых экранов, недостаточных уплотнений,
вопросов с электрооборудованием и т.д. В процессе исследования техническими
специалистами и работы выездных бригад, которые направлялись в Ирак,... большинство
вопросов оперативно снималось на месте. Проводилось также дообучение специалистов
армии Ирака", - сказал А.Богач. По его словам, из предусмотренных контрактом 420 БТР-4 в
Ирак было поставлено 88 машин. В последние 3 года передачи новых бронетранспортеров
по этому контракту не было. Как сообщалось, в 2009 году Украина заключила масштабный
контракт объемом свыше $550 млн на поставку военной техники, и в частности, 6-ти
многоцелевых Ан-32 и 420 ед. БТР-4, в Ирак. Основными исполнителями контракта
выступают входящие в состав госконцерна "Укроборонпром" ГП "Завод им.Малышева"
(Харьков) и Харьковское конструкторское бюро машиностроения им.Морозова (ХКБМ), а
также ГП "Антонов" (Киев). Поставка авиатехники заказчику завершена в 2012 году.
Поставка бронетехники начата Украиной весной 2011 года: заказчику передано в общей
сложности 128 ед. БТР-4, включая 40 машин, отгруженных иракской стороне в феврале
2013 года по итогам технической приемки бронетехники в Украине и вернувшихся в
Украину в январе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ДП “Авіакон” виконає ремонт вертольоту
Мі-9 ДСНС
23.05.2017

Державне підприємство “Конотопський авіаремонтний завод
“АВІАКОН” виконає ремонт вертольоту Мі-9 ДСНС. Про це повідомляє
Національний промисловий портал.
Згідно даних Prozorro, 16 травня ц.р. Спеціальний авіаційний загін Оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС та ДП “Авіакон” підписали договір на
капітальний ремонт з продовженням призначеного терміну служби вертольоту Мі-9 с/н
98333718, б/н 28. По договору, після виконання ремонту встановлюється міжремонтний
ресурс 2000 годин протягом 8 років. Крім того, передбачено встановлення додаткового
обладнання, а саме: встановлення системи БУР 4-1-07 (з реєстрацією параметрів аналогічно
САРПП-12); встановлення відповідача GTX-327; встановлення футоміра АК-350;
встановлення магнітофону МС-61 (МС-61 постачається Замовником); встановлення
навігаційної системи GPS-696 (2 комплекти); встановлення радіомаяка ARTEX-C406-1;
встановлення додаткової радіостанції Р-863 (Р-863 постачається Замовником).
Відремонтований вертоліт буде пофарбовано в червоно-білу схему забарвлення.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ГП "Антонов" показал полет АН-70
нового поколения
25.05.2017

ГП “Антонов” опубликовал видео демонстрационного полета АН-70.
Видео появилось на YouTube-канале предприятия. Самолет способен решать
новые задачи для украинской армии.
Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов
короткого взлета и посадки. Он необходим сегодня армии. Ведь этот самолет способен
решать качественно новые задачи, недоступные прежним ВТС. Это подтверждено в ходе
обширной программы совместных Государственных испытаний, большая часть которой
уже завершена. Самолет может перевозить весь перечень аэромобильной военной и
инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на
малоподготовленные грунтовые площадки, то есть непосредственно к месту проведения
операции. По этому качеству он на порядок превосходит все известные самолеты.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
На луцькому "МОТОРІ" заперечують звинувачення
у фінансових махінаціях

 АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА

Санитарные Богдан 2251 начали поступать
на вооружение

25.05.2017

23.05.2017

Главной задачей военнослужащих является защита Украины, а
основной задачей медицинской службы - сохранение жизни и здоровья
личного состава ВСУ, пишет autoconsulting.com.ua
Медицинская эвакуация играет в этом важную роль. Ведь от своевременности и
полноты объема оказания медицинской помощи зависят шансы раненого бойца на
выживание и выздоровление. Если же речь идет о спасении жизни спецназовцев, элитных
бойцов, каждый из которых является отдельной боевой единицей, то скорость и качество
эвакуации приобретает особое значение. Именно для усиления медицинской службы
воинских частей Сил специальных операций и с целью оказания своевременной
медицинской помощи проводится переоснащение парка санитарно-эвакуационного
транспорта, обеспечение его транспортными средствами для медицинской эвакуации.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
На озброєння ЗСУ прийнято автоцистерни виготовлені на
ДП “45ЕМЗ” на базі вантажівки “КрАЗ”
26.05.2017

Автоцистерна призначена для транспортування пального та
механізованої заправки автомобільної та бронетанкової техніки Збройних
Сил України., повідомляє Національний промисловий портал.
Наказом Міністерства оборони України від 23 травня 2017 року № 255 на озброєння
Збройних Сил України прийнята автоцистерна АЦ-12-63221 (АЦ-12 на шасі автомобіля
“КрАЗ-63221”). Автоцистерни виготовляються ДП “45 експериментальний механічний
завод” у Вінниці. Автоцистерна призначена для транспортування пального шляхами всіх
категорій по бездоріжжю при температурі від -40°С до + 45°С, механізованої заправки
фільтрованим пальним автомобільної та бронетанкової техніки Збройних Сил України, а
також короткочасного зберігання пального. Цистерна двосекційна, калібрована, обладнана
сигналізатором наповнення. Номінальна місткість 12 м3, маса спорядженої автоцистерни
не більше 14500 кг. Час розгортання автоцистерни з похідного положення в робоче
(згортання з робочого в похідне) не більше 10 хвилин.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Південмаш веде роботи за проектом Циклон-4. Підсумки роботи
за перший квартал 2017 року
23.05.2017

Завод Південмаш підбив підсумки своєї роботи за перший
квартал 2017 року. Про це на своєму сайті повідомляє Національний
промисловий портал.
На підприємстві триває виготовлення ракетно-космічної техніки згідно з раніше
укладеними контрактами: виробництво конструкції першої ступені ракети-носія
«Антарес»; робота за проектом «Циклон-4»; виготовлення рідинного двигуна четвертої
ступені для європейської ракети-носія «Вега»; здійснення виробництва рідинних ракетних
двигунів РД-809К, РД-815; агрегати шасі для літаків Ан-148. Сьомого березня з космодрому
Куру у Французькій Гвіани відбувся успішний пуск європейської ракети-носія «Вега» з
космічним апаратом «Сентінел-2B». В рамках даного проекту на підприємстві виготовлено і
готовий до відправки замовнику маршовий двигун РД-843. Здійснюється діяльність по
сільськогосподарському напрямку. На завершеному етапі зборки перебуває два трактори
нової моделі ЮМЗ-10264Н з першої промислової партії. За підсумками «Дня якості» було
вирішено продовжувати роботу щодо вдосконалення системи управління якістю,
керуючись положенням «Політики і цілей в області якості», вимогам стандарту ДСТУ ISO
9001 діє до: 2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Представники ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" заперечують
інформацію про проведення так званих "безтоварних операцій" при купівлі
запасних частин, яка днями з'явилась у виданні "Наші гроші".
Нагадаємо: як повідомлялось на сайті "Наші гроші", військова прокуратура підозрює
посадових осіб ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" ДК "Укроборонпром" у зловживанні
службовим становищем, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння
коштами держзаводу під час виконання угод про закупівлю запчастин до двигунів літаків.
Адміністрація ДП "ЛРЗ "Мотор" зазначає, що подібні публікації про "зловживання"
керівників підприємства набрали вже регулярного характеру – 6 місяців тому (23
листопада 2016 року) з подачі сайту "Наші гроші" розповсюджувалась інформація про
нібито встановлені слідством факти участі ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" у
"безтоварних операціях" на суму 42,66 млн грн. Насправді ж Державна аудиторська служба
у Волинській області провела позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансовогосподарської діяльності ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор". Основним напрямком
ревізії були питання документального підтвердження факту отримання ДП "Луцький
ремонтний завод "Мотор" матеріальних цінностей від підприємств-партнерів, згаданих у
публікаціях, ініційованих сайтом "Наші гроші" та оприлюднених 23 листопада 2016 року. За
результатами проведеної ревізії лишків, нестач, порушень бухгалтерського та складського
обліку не встановлено. Копія відповідного Акту в листопаді 2016 року була розміщена на
інтернет-сайті державного підприємства "Луцький ремонтний завод "Мотор" в розділі
"Новини". Щодо останніх обвинувачень. Цього разу йдеться про договори, укладені
"Луцьким ремонтним заводом "Мотор" вже з іншими партнерами. А сума нібито
розтрачених коштів становить 65,9 млн грн. "Під виглядом нібито викритого злочину
читачам подається інформація про часткове задоволення суддею Луцького міськрайонного
суду Волинської області Ковальчуком В.О. клопотання військової прокуратури Луцького
гарнізону на тимчасовий доступ до речей і документів з метою ознайомлення(!) в рамках
кримінального провадження, розпочатого 3 березня 2017 року", – йдеться у повідомленні
від адміністрації заводу. Але, як зазначають у "Моторі", до сьогодні на адресу підприємства
не надходила жодна інформація щодо початку вказаного кримінального провадження ні з
боку військової прокуратури Луцького гарнізону, ні з боку судових органів. "Просимо
представників ЗМІ звернути особливу увагу на те, що означає поняття "безтоварні
операції". Дана класифікація господарських операцій застосовується у випадках, коли
підприємство зі своїх розрахункових рахунків сплачує кошти за товар, який фактично не
отримує від постачальників. В контексті обвинувачення, яке "приписав" державному
підприємству "Мотор" сайт "Наші гроші" – підприємство заплатило понад 65 млн грн за
деталі (товар), а самі деталі на підприємство так і не потрапили, тобто отримані вони лише
за документами, на папері", – повідомляють на підприємстві. Представники заводу
наголошують, що "Луцький ремонтний завод "Мотор" ремонтує авіаційні двигуни
військового призначення для літаків тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил
України. На цих двигунах літають українські (і не лише українські) винищувачі МіГ-29 і Су27, а також бомбардувальники Су-24М. "Для тих, хто ніколи не мав справи з авіацією,
пояснюємо – кожна деталь, що встановлена на двигун, облікована у цілому переліку
обов'язкових документів, у яких детально описане походження деталі, її технічний стан та
всі операції, які проводились із цією деталлю на підприємстві. Такої деталізації вимагають
законодавчі та нормативні документи, які регламентують діяльність державної авіації,
починаючи з Повітряного кодексу України. Контроль повноти та якості ремонту авіаційних
двигунів, в тому числі, й використання запасних частин, на ЛРЗ "Мотор" контролюють
фахівці Військового представництва Замовника – Міністерства оборони України", –
зазначається у заяві. Також недоречними та некоректними вважають коментарі щодо
попереднього керівника "Мотору" Миколи Матрунчика, якому у 2013 році сам В. Янукович
(акцент сайту "Наші гроші") присвоїв звання Героя України. Насправді ж звання Героя
України ця людина заслужила своєю самовідданою працею і високими результатами
роботи. У повідомленні зазначається, що колектив державного підприємства "Луцький
ремонтний завод "Мотор" продовжує наполегливо працювати над виконанням замовлень
Міністерства оборони України за планом 2017 р. Відремонтована авіатехніка за графіком
відвантажується до військових авіаційних частин, завдяки чому успішно відновлюється
боєздатність військової авіації України. За підсумками лише 1-го кварталу 2017 р. ДП ЛРЗ
"Мотор" сплачено податків і платежів до бюджетів усіх рівнів понад 50,5 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами konkurent.in.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Фірма привласнила 5 державних мільйонів на ремонті
лоцманських катерів – поліція

Hyundai збирається налагодити великовузлове
складання локомотивів в Україні

22.05.2017

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Южная Судоремонтная
Компания» («ЮСК»)
у привласненні коштів держпідприємства
«Адміністрація морських портів України» під час виконання ремонту
лоцманських катерів.
Про це свідчить низка ухвал Центрального районного суду м. Миколаєва від 3
травня. За даними слідства, службовці («ЮСК»), порушуючи законодавство, документально
оформили виконання робіт з ремонту лоцманських катерів «ЛК-115» та «Лоцман Коханов»
з ТОВ «Вестстрой» за 1,56 млн грн., лоцманського катеру «Альдебаран» з ТОВ «Демо Груп»
за 1,91 млн грн. та лоцманського катеру «Капитан Белуха» з ТОВ «Гелеонбуд» за 1,48 млн
грн. Представники «ЮСК» нібито внесли неправдиві відомості в акти приймання-передачі
послуг від підприємств, які мають ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили
державні кошти у сумі 4,96 млн грн. Суд задовольнив клопотання слідчих СВ Центрального
ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області, які розслідують ь кримінальне
провадження № 12016150020005725 від 02.12.2016, і надав їм доступ до банківських
рахунків та іншої документації «ЮСК».Власниками ТОВ «Южная Судоремонтная Компания»
є Сергій Бурковець і Євген В’ячеславович Сімченко. Фірму називають дочірнім
підприємством «Миколаївського тепловозоремонтного заводу», власником і директором
котрого є В’ячеслав Сімченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Швейцарская компания намерена заказать
три судна на КССРЗ

Компанія Hyundai Corporation, що займається технічним
обслуговуванням поїздів Hyundai Rotem, збирається налагодити в Україні
великовузлове складання. Про це пише uprom.info

25.05.2017

«У наших планах – великовузлове складання, широкий спектр залізничної продукції
– локомотиви, приміські та швидкісні поїзди. Hyundai Rotem вже бере участь в проекті з
технічного обслуговування двоповерхових поїздів Skoda», – заявив в інтерв’ю ЦТС головний
проект-менеджер Hyundai Corporation Іван Головко. За словами Головка, Hyundai
Corporation також обговорює можливість експлуатації в українських містах автобусів,
збиральних машин і трамваїв. Переговори з містами знаходяться на початковому етапі.
Нагадаємо, за п’ять років роботи в Україні швидкісні поїзди Hyundai перевезли 12 мільйонів
пасажирів. На сьогодні в складі Української залізничної швидкісної компанії працює 10
електропоїздів компанії Hyundai Rotem. Технічне обслуговування складів здійснюється в
депо “Дарниця”. За словами, керівника Української залізничної швидкісної компанії Василя
Ільчишина, до наступного ювілею в Дарницькому депо буде добудований ще один цех для
обслуговування поїздів Hyundai.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) наладил
ремонт вагонов на собственных можностях
24.05.2017

23.05.2017

Швейцарская компания A.T.C. FLUVIALE GmbH рассматривает
возможность размещения заказа на переоборудование и строительство
судов на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе (КССРЗ).
«На данный момент A.T.C. FLUVIALE GmbH ведет переговоры с килийцами по трем
позициям - переоборудование нефтяного танкера, строительство двух барж под зерно,
строительство нового танкера», - сообщила пресс-служба ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство» (УДП) в который входит КССРЗ. Представители швейцарской компании Ян
Картер и Оливер Енц 16 мая посетили КССРЗ. В ходе визита они ознакомились с
техническими возможностями предприятия и обсудили финансовую сторону. «У компании
уже есть положительный опыт работы с КССРЗ: ранее завод построил для швейцарцев две
нефтеналивные баржи, партнеры остались удовлетворены качеством работы», - говорится
в сообщении. Килийский судостроительно-судоремонтный завод (основан в 1944 году)
специализируется на строительстве корпусов судов и судоремонте любой сложности. В
частности, предприятие строит речные суда и суда типа «река-море» (баржи, танкеры,
самоходные землевывозные шаланды, лихтеры, химовозы, контейнеровозы, яхты),
ремонтирует речные и морские буксиры, несамоходные и самоходные сухогрузные и
наливные суда. За годы независимости Украины завод построил 155 корпусов судов, 67
барж типа SL, SLG, EVRO — TAF, FNG, RTS, отремонтировал более 1400 единиц флота.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
Буксир “Левант” відправлено на плановий
ремонт до Маріуполя

Полтавский ГОЕ инвестировал 20 млн грн в налаживание ремонта
своих вагонов на собственных мощностях. Эта функция возложена на
дочернее предприятие комбината "Ферротранс".
"В октябре прошлого года мы получили лицензию на проведение деповского
ремонта собственных вагонов. Мы шли к этому два года. Мы инвестировали в этот проект
порядка 20 млн грн", - отметил коммерческий директор Полтавского ГОКа Дмитрий
Спатарь. Указанная сумма была потрачена на закупку оборудования и обустройство бокса,
где осуществляется ремонт вагонов. На мощностях "Ферротранса" выполняется ремонт
ТОВ-2: замена колес, восстановление ходовых тележек, автосцепного оборудования и пр. В
течение месяца сотрудники предприятия ремонтируют до 50 вагонов. В дальнейшем
Полтавский ГОК планирует увеличить объемы до 100 вагонов в месяц. Ранее ремонт
вагонов комбината полностью выполнялся в депо "Укрзалиныци", сейчас эта доля
уменьшится до 10-20%. "Мы решили, что 80-90% ремонтов будем делать у себя, остальная
часть будет выполняться в депо "Укрзализныци" по пути следования вагонов", - уточнил
Дмитрий Спатарь. По словам топ-менеджера, комбинат решил получить лицензию на
выполнение ремонта вагонов в целях экономии. "Мы не хотим терять время на ремонте
вагонов, а те, в свою очередь, не будут простаивать. Вагоны идут в ремонт небольшими
партиями – от одного до пяти. Такие партии могут ехать от нас в депо Купянск 7-10 дней. В
итоге, ремонт одного вагона может растянуться на месяц, плюс оплата за передвижение по
путям "Укрзализныци". Даже если "Ферротранс" будет делать ремонт по ценам
"Укрзализныци", мы все равно будем экономить около 2 млн грн в месяц", - подитожил
коммерческий директор Полтавского ГОКа. Отметим, что вагонный парк комбината
насчитывает 2300 полувагонов, их средний возраст не превышает 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

24.05.2017

На Азовському судноремонтному заводі перебуває на ремонті судно
портофлоту ДП “БМТП” – буксир “Левант”. Про це повідомляє Національний
промисловий портал.
Очікувана вартість ремонтних робіт складе більше 2-х мільйонів гривень. У
відповідності із затвердженим на підприємстві планом ремонту суден на 2017-й рік, з 10-го
травня буксир “Левант” відправлено на ремонт для відновлення класу Регістра
судноплавства України. У відповідності з вимогами законодавства такий ремонт
проводиться раз на п’ять років. Загальна вартість робіт попередньо оцінюється в сумі
більше 2-х мільйонів гривень. Азовський судноремонтний завод спеціалізується на
судноремонті, модернізації та будівництві плавзасобів, є єдиним заводом на Азовському
узбережжі України, що володіє плавучим доком, вантажопідйомністю 15000 тон і
можливістю обслуговувати судна довжиною до 200 метрів і шириною до 25 метрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
На Smart Maritime Group принято в ремонт
судно «MERTON1»
25.05.2017

Xерсонская верфь Smart Maritime Group (SMG, Херсон) приняла
в ремонт судно типа «Волго-Балт» «Merton1» (флаг Молдовы). Об этом
сообщает пресс-центр Компании «SMG»
Судно водоизмещением 3180 тонн специализируется на перевозке генеральных
грузов. В ходе ремонтных работ будет произведена замена металла в объеме 50 тонн.
Ремонт предполагается завершить в июне. Стоимость контракта - около 4 млн грн. Ранее,
после замены 30 тонн металла и полной разборки винто-рулевого комплекса (далее - ВРК)
с проверкой валов, на воду спущен сухогруз «DimondC», который к концу недели будет
передан заказчику. Также готовится к спуску на воду каботажное судно «ANDRE MICHЕL1»,
на котором проводился ремонт ВРК и испытание балластных танков. У причальной стенки
в очереди на подъем для ремонтных работ находится сухогруз «Лимба» (флаг Украины).
Отметим, 23 мая т.г. на николаевскую производственную площадку компании Smart
Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) зашли для ремонта два морских
буксира — «Витязь», принадлежащий стивидорной компании «Ольвия», и «Очаков»,
собственником которого является Николаевский глиноземный завод. На предприятии
будет проведен ремонт корпусов буксиров, а также трубопроводов и судовой арматуры.
Для этого «Витязь» уже поднят на околостапельную плиту. В ближайшее время
аналогичная операция будет проделана и с «Очаковом». Срок выполнения заказов — два
месяца. Их общая стоимость составляет около 1,5 млн. грн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «SMG»

Крюковский вагонзавод провел ликбез для
«Урядового курьера»
25.05.2017

Очередной раунд железнодорожного поединка: Владимир Приходько
VS Войцех Балчун - кременчужане предъявили претензии правительственной
газете. Про це пише kg.ua
Ликбез для «Урядового курьера» провели представители трудового коллектива
Крюковского вагонзавода (ПАО «КВСЗ») 23 мая, сообщает пресс-секретарь предприятия
Анна Кудиярова. Вместе с председателем профкома Виталием Хилобоченко, начальником
проектно-конструкторского управления Олегом Шкабровым, начальником отдела по
реализации продукции пассажирского вагоностроения торговой фирмы Юрием Брусником,
она побывала в редакции газеты Кабинета Министров «Урядовый курьер». «Состоялась
встреча и разговор с главным редактором издания Сергеем Брагой, мы передали Сергею
Ивановичу открытое письмо, которое по поручению трудового коллектива подписали
представители подразделений. В нем возмущение большой заводской семьи статьей
Станислава Прокопчука «Когда конкурент наступает на пятки», которая была напечатана в
«Урядовом курьере». Коллективы КВСЗ, других заводов транспортного машиностроения,
журналисты, граждане Украины имеют право знать, почему газета Кабинета Министров,
которая должна быть образцом справедливости, честности, правдивости, законности,
печатает статьи с искаженными непроверенными фактами, домыслами автора, с
навешиванием ярлыков, оскорблением целых трудовых коллективов», - пишет Кудиярова.
Она представила отчет о ходе разговора в кабинете главного редактора. Анна Кудиярова
добавила, что главред «Урядового курьера» признался, что от других вагоностроительных
заводов Украины - с Днепровагонмаша и Мариуполя тоже поступили открытые письма в
редакцию по этому поводу. А кременчугская делегация передала редактору копии решений
экспертной комиссии, созданной по поручению правительства, которые подписали
руководители УЗ, в том числе и член правления Иренеуш Василевский. Что подтверждает
согласие с требованиями вагоностроителей о необходимости повышения закупочных цен
на грузовые вагоны. Также передали решение Антимонопольного комитета и жалобы,
которые доказывают правомерность действий завода по тендеру на дизель-поезда. «Жаль,
что вместо того, чтобы развивать экономику страны, производить продукцию, обновлять
подвижной состав Укрзализныци, предприятия транспортного машиностроения,
Национальный комитет по промышленному развитию вынуждены отвлекаться на ликбез
для «Урядового курьера», - высказала сожаление пресс-секретарь КВСЗ.. Напомним, в
апреле КВСЗ выиграли тендер - завод получил заказ на 38 вагонов от «Укрзалізниці».
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Компания «Элеваторный Альянс»
подала иск на «Астарту»

ЕС хочет утвердить новые квоты для
Украины к июлю
19.05.2017

Ведущие украинские агропромышленные компании «Астарта-Киев»
и «Элеваторный Альянс» намерены выяснять отношения в суде из-за
результатов электронного тендера.
Еще в начале декабря прошлого года компания ООО «Элеваторный Альянс», которая
эксклюзивно представляет польского производителя элеваторного оборудования фирму
«AGProjekt» на всем постсоветском пространстве, за исключением стран Прибалтики, (в
2015 г. входящий в ее состав «Дунаевецкий литейно-механический завод» одержал право
на техническую документацию от «AGProjekt» и наладил производство зерносушильного
оборудования в Украине – «i») получила запрос от агропромхолдинга «Астарта – Киев» на
тендер на поставку сушилки для зерновых и масличных культур. После прохождения
первого этапа тендера связанного с оценкой и квалификацией технических параметров
предложений в конце декабря состоялись ценовые торги. Ключевыми моментами и
главными условиями, по которым должны были определиться стороны, являлись: «цена и
сроки поставки», а также «желаемая дата доставки». В результате «Элеваторный Альянс»
опередил своих конкурентов по всем пунктам, предложив продать одну единицу
оборудования за EUR 468 тыс., снизив первоначальные цены более чем на 25%, и поставить
его в начале мая текущего года. Однако 11 января от представителя компании «Астарта»
поступило электронное письмо, в котором сообщалось, что та в одностороннем порядке
изменила порядок проведения тендера. В итоге ООО «Элеваторный Альянс» с
оборудованием «AGProjekt» так и не был официально объявлен победителем. На прошлой
неделе состоялось второе судебное заседание по данном вопросу. ...
Читать полностью >>>
По материалам markets.eizvestia.com
Антимонопольный комитет разрешил гражданину
США купить Ровносельмаш
23.05.2017

АМКУ разрешил физическому лицу - гражданину Соединенных
Штатов Америки приобрести более 50% Ровносельмаш (Ровенская область).
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Покупка обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления
обществом. В 2016 году в сравнении с 2015 г. сократил убыток на 35%, или на 2 млн грн до
7,8 млн грн. В 2016 г. в сравнении с 2015 предприятие увеличило чистый доход в 1,9 раза,
или на 3,6 млн грн до 7,5 млн грн. Ровносельмаш является одним из крупнейших
предприятий Украины по производству сельскохозяйственных машин. Предприятие было
основано в 1883 году словацким предпринимателем Ярославом Сваровски.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

25.05.2017

В Европейском Союзе планируют утвердить новые автономные
преференции для Украины до конца июня, чтобы успеть к Саммиту УкраинаЕС, который состоится в середине лета.
В украинском Минагрополитики ключевым достижением предложенных
преференций называют увеличение квот на беспошлинный ввоз кукурузы – на 650 тыс.
тонн. Отметим, Еврокомиссия предлагает предоставить Украине на 3 года дополнительную
квоту на беспошлинный експорт 100 тыс. тонн пшеницы (таможенная ставка ЕС – 95 евро
за тонну), 650 тыс. тонн кукурузы (5,35 евро), 350 тыс. тонн ячменя (93 евро), 4 тыс. тонн
овса (89 евро), 3 тыс. тонн чеснока (93 евро), 3 тыс. тонн меда (таможенная ставка 17,3%).
Также планируется дать квоту на 500 тонн виноградного и яблочного сока (ставка на
виноградный сок – 18,9%+27 евро на тонну; на яблочный – 36,5%+121 евро на тонну) и 5
тыс. тонн сушеных томатов (14,4%). Однако в Европарламенте предлагают исключить из
этого списка пшеницу и томаты.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Страны Африки - ключевое направление
украинского аграрного экспорта
26.05.2017

Страны Африки занимают 3-е место в региональной структуре
украинского агроэкспорта. Но Украина и Африка имеют интересные ниши
для углубления сотрудничества в аграрной отрясли.
«Только за 4 месяца этого года экспорт украинских продуктов питания в африку
составлял $1,18 млрд. Наибольшим спросом наши товары пользуются на рынках Марокко,
Алжира, Туниса, Египта и Ливии. Но, конечно, обе cторон имеют еще нереализованные
направления для углубления сотрудничества», - заявила заместитель министра аграрной
политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во
время мероприятия «День Африки. Приоритеты сотрудничества Украины со странами
Африки в экономической и образовательной сферах». Она добавила, что главными
товарами украинского экспорта в африканские страны стали зерновые, масличные
культуры, бобовые, яйца, мясо, сливочное масло. «Украинский аграрный сектор имеет
много интересных подсекторов для реализации совместных проектов. Такие украинские
товары, как продукция с добавленной стоимостью, молочные продукты, переработанные
фрукты и овощи, замороженное мясо, сельскохозяйственная техника и корма - найдут
своих покупателей и будут пользоваться спросом на рынках африканских стран», подытожила Ольга Трофимцова.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ТОВ “Завод Кобзаренка” презентував в Німеччині
техніку власного виробництва

Хлопець та дівчина організували у селі ековиробницво овочів та фруктів

23.05.2017

З 04 по 07 травня майже 1200 компаній з усього світу прийняли участь
в міжнародній виставці “AGRA 2017”, що традиційно проходила в м. Лейпциг,
Німеччина.
Для відвідувачів виставки (понад 50000 осіб) презентував техніку власного
виробництва і ТОВ “Завод Кобзаренка”. На спільному стенді з партнером із Німеччини
компанією «Egenolf» були представлені: бункер-перевантажувач зерна; тракторний
самоскидний напівпричеп; зерно-пакувальна машина. Відзначимо, “Завод Кобзаренка”
заснований у 1993 р, як українсько-німецьке товариство “Флігель”, перейменовано в “Завод
Кобзаренка” в 2008 р. Свою діяльність підприємство розпочало з виробництва тачок та
візків для присадибного господарства. На початок 2017 р на заводі працює 615 робітників
та інженерно-технічного персоналу, тiльки протягом 2016 року створено 90 нових робочих
місць. На сьогодні “Завод Кобзаренка” виробник номер 1 тракторних причепів в Україні.
Завод виготовляє: 20 видів причепів; 5 видів перевантажувальних бункерів; 10 видів
цистерн для води, жижі та засобів захисту рослин; 20 видів різноманітних шнеків; причепи
для перевезення тюків соломи; зернопакувальне обладнання; відвали та ковші;
теплогенератори на щепi та соломі; розкидачі міндобрив та інше.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Завод «ЛАЗ» продасть Чернігову
5 тролейбусів
25.05.2017

В четвер, 25 травня, завершився тендер на закупівлю Черніговом
п’яти нових тролейбусів. Його виграв Льівський автобусний завод із ціною у
3,4 мільйона гривень за машину.
Попередній тендер на закупівлю 10 тролейбусів торік виграв Чернігівський
автозавод із ціною 3,8 мільйонів гривень за одиницю. На сьогодні у Чернігові працюють два
львівські тролейбуси, їх легко впізнати за суцільним яскраво жовтим кольором, котрим
тільки вони й фарбовані серед машин КП ЧТУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами newvv.net
Завод «Богдан Моторс» відправив нові чотири автобуси
для перевізників у Київську область
26.05.2017

Нещодавно з ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» було відправлено
нові чотири автобуси «Богдан А22112» для приватних перевізників у
Київську область. Про це пише uprom.info
Модель «Богдан А22112» – це міський автобус габаритною довжиною 8,21м. з
низькою площадкою у задньому звисі, пристосований для перевезення пасажирів з
обмеженмим можливостями руху у інвалідних візках. Його загальна пасажиромісткість - 61
чол., з них 19 місць для сидіння. Головною відмінністю даного автобуса стало встановлення
чотирьох додаткових відкидних сидінь у задньому звисі, які можна використати тоді, коли
в накопичувальній площадці для пасажирів немає інвалідного візка. У конструкції «Богдан
А22112» використана агрегатна база з двигуном екостандарту Euro 5 виробництва компанії
Ashok Leyland (Індія). ДП “Автоскладальний завод №1” АТ “Автомобільна Компанія “Богдан
Моторс” – українська автомобілебудівна компанія в складі Корпорації “Богдан”,
промисловий виробник автобусів, тролейбусів та електробусів під маркою “Богдан”.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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16.05.2017

Нове життя Іллі Третнікова та Оксани Тімченко почалося з гострого
бажання змінити своє життя та почати займатися іншою справою. На той час
їм обом було по 26 років.
Хлопець закінчив приватний університет "Україна" за спеціальністю "Видавнича
справа", дівчина мала спеціальність "Хореограф" Харківської академії культури. Обоє
працювали на улюбленій роботі у сироїдному ресторані. Зараз Ілля та Оксана багато
працюють на землі, вирощують овочі та фрукти, сушать та продають власну еко-продукцію
під брендом Shanti fruits. Свою сушену продукцію Оксана та Ілля продають на умові
передзамовлення. Багатьом відмовляють, бо не встигають вдвох переробляти більшу
кількість. Сім’ї замовляють не кілорамами, а відрами. Проте магазини купують дуже мало.
Читати повністю >>>
За матеріалами life.pravda.com.ua
Австрійська компанія виявила зацікавлення у вирощуванні
олійних голонасінних гарбузів
17.05.2017

Австрійська компанія ТОВ «Голденкерн» виявила зацікавлення у
вирощуванні на землях нашого району олійних голонасінних гарбузів. Про це
повідомляє сайт dubrrda.gov.ua
Про перспективи співпраці йшлося під час зустрічі представників товариства з
головою райдержадміністрації Миколою Петрушком. На даний час представниками
компанії проводиться робота по укладенню угод на оренду з власниками паїв на території
Соломіївської сільської ради, і вже, днями розпочнеться посів гарбуза на підготовленій
площі близько 500 га. У планах інвесторів засіювати від 3 до 5 тисяч га. олійним гарбузом і
сівозмінами, а це - жито, просо, гречка і наш рідний, але майже забутий льон.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами dubrrda.gov.ua
HarvEast запустив на Донеччині сучасну
зрошувальну систему
23.05.2017

Агрохолдинг HarvEast уперше в Донецькій обл. ввів в експлуатацію
сучасну поливну систему на площі майже 400 га. Про це повідомив гендиректор
компанії Дмитро Скорняков на своїй Фейсбук-сторінці.
«Ми запустили перші 400 га (без малого) поливу! Вперше в Донецькій області
введена в експлуатацію сучасна поливна система», ‒ написав він. Дмитро Скорняков
уточнив, що в Мангушському районі, де знаходиться поливна система,
HarvEast
вирощуватиме гібриди соняшнику. Агрохолдинг планує у п'ятирічній
перспективі
розширити площі під зрошенням мінімум до 3 тис. га. Нагадаємо, 5 квітня HarvEast і
Maisadour (однією з найбільших агропромислових груп у Франції) підписали договір про
співпрацю у вирощуванні насіння. Для гібридизації Компанія виділила 50 гектар землі,
частина з яких зрошується. Відзначимо, HarvEast – сільськогосподарський холдинг,
основними напрямками діяльності якого є рослинництво (вирощування пшениці,
соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво. Акціонерами
холдингу є групи «Систем кепітал менеджмент» і «Смарт-холдинг».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UkrLandFarming за три года заплатил
кредиторам $470 млн

Индустриальная молочная компания
сменила название на ИМК
23.05.2017

25.05.2017

UkrLandFarming три с половиной года работает без привлечения
кредитов. Более того, за последние три года компания заплатила
кредиторам более $470 млн. Об этом рассказал владелец агрохолдинга
Олег Бахматюк.
«Но мы работаем все это время в условиях полной боевой готовности, тогда как нам
нужна нормальная спокойная атмосфера для того, чтобы вести дальнейший диалог со
всеми другими кредиторами. Благодаря стараниям Валерии Гонтаревой эти переговоры
идут очень сложно: люди устали от ее «токсичных» заявлений», - говорит Олег Бахматюк.
По его словам, после назначения нового главы Национального банка компания надеется на
возобновление конструктивного диалога с регулятором, и письменно обратится к нему с
предложением обеспечить определенный поток ресурса за 7 лет с учетом того, какой cash
fllow сможет генерировать. «Я даже готов не участвовать во встрече лично, мы делегируем
группу людей. Можно нанять компанию, которая будет действовать в рамках
экономического интереса обеих сторон», - говорит владелец UkrLandFarming. Сейчас же
благодаря постоянным пресс-сопровождениям главы Нацбанка в переговорах с
кредиторами компании происходят постоянные приливы, когда стороны приходят к точке
понимания, и отливы, когда кредиторы занимают выжидательную позицию. «Мы в
диалоге. Если оценить по пятибалльной системе, то сейчас мы на четыре с минусом, хотя
уже могли бы уже договориться, если бы не фактор Валерии Гонтаревой», - считает Олег
Бахматюк. На данное время, отметил он, для UkrLandFarming было важно провести
посевную. «В этом случае кредиторы нас понимают, потому что если мы не проведем
посевную, то будем говорить не об уплате процентов, а об основном долге. Для того, чтобы
у нас была хоть какая-то финансовая подушка, мы пошли на такие условия. Суть не в
вопросе $10 или 15 млн — это не такая большая сумма, чтобы идти в конфликтную зону.
Мы все средства направили на посевную», — рассказал Олег Бахматюк.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Компания «Индустриальная молочная компания» официально
сменила название на ИМК. Решение принято на внеочередном собрании
акционеров, которое состоялось 26 апреля 2017 г.
«Изменение названия с «Индустриальной молочной компании» на ИМК является
логичным шагом, ведь производство молока в бизнесе компании занимает уже менее 4%.
Компания сфокусирована на растениеводстве», - отметил генеральный директор ИМК
Алекс Лисситса. Отметим, «Индустриальная молочная компания» (ИМК) за первый
квартал 2017 г. получила $5,68 млн чистого убытка против $6,01 млн за аналогичный
период прошлого года. Выручка ИМК за отчетный период выросла на 38% до $36,99 млн, а
себестоимость - на 55% (до $36,88 млн). Отмечается, что валовая прибыль компании
снизилась на 48% до $3,29 млн, а EBITDA снизилась с $5,81 млн до -$176 тыс. Напомним,
чистая прибыль «Индустриальной молочной компании» (ИМК) за 2016 г. составила $21,8
млн (против $10,5 млн за 2015 г.). «Выручка ИМК за 2016 г. составила $124,7 млн, а EBITDA
$59,0 млн, при этом оба показателя превысили финансовый прогноз ИМК на 2016 г.», —
говорится в сообщении. Общий долг компании на 31 декабря 2016 г. составил $83,6 млн
против $104,3 млн на 31 декабря 2015 г. Производство молока на фермах «Индустриальной
молочной компании» в 2016 г. составило 15 тыс. т, что на 22% меньше по сравнению с 2015
г. Согласно сообщению, уменьшение объемов производства молока связано с реализацией
проекта по оптимизации поголовья молочного стада. Отмечается, что в результате
реализации проекта, средние надои в ИМК выросли на 2% по сравнению с 2015 г. до 5,6 т на
фуражную корову. Продажи ИМК в сегменте растениеводства в 2016 г. составили 691 тыс. т
(-9% к 2015 г.), включая около 502 тыс. т кукурузы (-17%).
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

За счет чего МХП планирует нарастить
прибыль в 2017 году

ГПЗКУ международного суда о взыскании с компании Lirtavis Enterprises
Ltd задолженности в $44,8 млн за поставленные еще в 2014 г. зерновые. Об
этом сообщила директор юридического департамента ГПЗКУ Татьяна Ларина.
По ее словам, в течение последних двух лет ГПЗКУ принимали меры, чтобы вернуть
$132 млн задолженности по внешнеэкономическим контрактам прошлых периодов. "Мы
обратились с соответствующими исковыми заявлениями в Международный арбитражный
суд при GAFTA. Производство по четырем делам в арбитраже GAFTA начались в январе 2015
года и продолжалось до мая 2017 года", - рассказала директор юрдепартамента. Она
отметила, что после вынесения решений об удовлетворении исковых требований ГПЗКУ
компания Lirtavis Enterprises Limited подала апелляционные жалобы на сумму более $25
млн по всем делам, которые были объединены в единое арбитражное производство. "В
результате обмена многочисленными письменными объяснениями и документами, а также
проведения устных слушаний в Лондоне, коллегия из пяти арбитров GAFTA приняла
решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы Lirtavis Enterprises Limited и
взыскать в пользу ГПЗКУ всю сумму задолженности, а также 4% годовых и сумму всех
арбитражных расходов по делу", - отметила Ларина. Согласно арбитражным правилам
GAFTA и законодательству Англии, решение апелляционной коллегии арбитражного суда
является окончательным, обязательным и подлежит исполнению.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

Зерновая госкорпорация отсудила у
кипрского офшора $45 млн
26.05.2017

23.05.2017

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам
первого квартала 2017 года получил чистую прибыль $57 млн
против чистого убытка $56 млн за первый квартал 2016 года.
Согласно биржевому сообщению компании во вторник, ее выручка увеличилась на
27% - до $279 млн, в том числе экспортная - на 42,6%, до $164 млн. Компания уточняет, что
операционная прибыль увеличилась на 3% - до $74 млн, операционная маржа составила
27%, валовая выросла на 8% - до $86 млн по сравнению с январем-мартом 2016 года.
EBITDA за январь-март выросла - на 2%, до $93 млн, EBITDA маржа снизилась до 33% по
сравнению с первым кварталом 2016 года. Чистый долг МХП составил $1,063 млрд, против
$1,225 млрд за аналогичный период 2016 года. Согласно информации в отчете компания в
мае 2017 г. успешно завершила новый выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн под 7,75%
годовых, подлежащих погашению в 2024 г., $254 млн, полученных от новой эмиссии, было
использовано для перепродажи облигаций на $245 млн под 8,25% годовых, подлежащих
погашению в 2020 году. В МХП отмечают, что разница от $500 млн будет использована для
погашения другой задолженности, для финансирования расширения и диверсификации
бизнесов МХП по производству курятины и выращиванию зерновых, улучшению
ликвидности.В планах компании в 2017 году поставить на экспорт порядка 220 тыс. тонн
мяса птицы в страны Ближнего Востока, Северной Африки, ЕС, Африки и СНГ, применяя
стратегию таргетирования рынков. Также несколько месяцев назад МХП начала
строительство второй очереди Винницкого комплекса - 1-й линии мощностью 130 тыс.
тонн мяса птицы в год, которая должна быть запущена в эксплуатацию с середины 2018
года. Кроме того, уже началось строительство проекта альтернативной энергетики биогазового комплекса при Винницком комплексе. МХП, завершив весеннюю посевную
кампанию и принимая во внимание погодные условия, в целом прогнозирует хороший
урожай в 2017 году. "Мы уверены, что благодаря вертикально интегрированной бизнесмодели, мы получим хорошие финансовые результаты, основанные на значительной и
растущей доле валютной выручки от экспорта нашей курятины, растительных масел, а
также зерновых", - отмечается в отчете. Как сообщалось, МХП в январе-марте 2017 года
продал 123,931 тыс. тонн куриного мяса, что на 15% больше, чем за аналогичный период
2016 года. "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 >>>
По материалам delo.ua
Госрезерв отсудил у "Хлеба Украины"
2 млрд грн
23.05.2017

Государственное
агентство
резерва
Украины
осудило
у
государственной акционерной компании "Хлеб Украины" более двух
миллиардов гривен. Об этом сообщает "ПроАгро".
Исковые условия для ответчика по нескольким делам мотивированы тем, что "Хлеб
Украины" нарушил условия договора и не вернул отпущенную Госрезервом на условиях
займа пшеницу. Должник решение суда по возврату задолженности и штрафных санкций
не выполнил. После этого Государственное агентство резерва Украины обратилось в суд с
заявлением об изменении способа исполнения решения, обязав ГАК "Хлеб Украины"
оплатить стоимость материальных ценностей государственного резерва. "Учитывая
невозможность возвращения пшеницы должником, суд города Киева принял решение
изменить способ исполнения из имущественного на денежный и выдал приказы о
принудительном исполнении на сумму более двух миллиардов гривен", - говорится в
сообщении. Напомним, по итогам января-марта 2017 года десять аграрных предприятий
Госрезерва получили 1,9 млн грн прибыли против 1,7 млн грн за аналогичный период
годом ранее. Отметим, система государственного резерва Украины - это группа
предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения
продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай
чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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Аскет Шиппинг увеличивает складские емкости
хранения зерна до 120 тыс. т
23.05.2017

Компания «Аскет Шиппинг» увеличивает емкости хранения зерна
на своем складе «Прилив» с 80 до 120 тыс. т и планирует наладить работу с
другими складами, чтобы увеличить грузопоток зерна через Бердянск.
Об этом написал в своем блоге на «Портах Украины» директор «Аскет Шиппинг»
Денис Русин. Он рассказал, что компания имеет возможность одновременно накапливать 56 судовых партий на собственных складах вблизи Бердянска. «Завозим зерно своим
автотранспортом в порт, перегружаем мобильными машинами на суда», - поделился
механизмом работы Денис Русин. Что же касается строительства собственного зернового
треминала, то по словам руководителя, сегодня это невозможно. «Мы бы хотели
инвестировать в строительство в Бердянском морском порту современного зернового
терминала, но есть много юридических препятствий. И сейчас мы с радостью воспримем,
если кто-нибудь построит новый зерновой терминал в порту. Готовы участвовать в этой
работе. Пусть все решает здоровая конкуренция», - сказал директор «Аскет Шипинг».
Чтобы обеспечивать в Бердянске бесперебойную загрузку зерном трех судов
одновременно, без очередей на рейде, компания установила судопогрузочные машины за
0,5 млн евро. Техника изготовлена в Нидерландах. …
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Рейтинг найбільших власників
зерносховищ в Україні
25.05.2017

В Україні налічується понад тисячу зерносховищ загальною ємністю
близько 45 млн т. Про це розповів директор «Креатив-Агромашу» Юрій
Андрієвський, пише propozitsiya.com.
Ціна українських сховищ дешевша, ніж в Європі і Америці, але присутня значна
корупційна складова. Саме тому часто дозволити собі будівництво нових сховищ можуть
тільки великі агрохолдинги. У трійці найбільших власників зерносховищ - ДПЗКУ, «Кернел
Груп» і Держрезерв. 1) Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) - 39
підприємств, потужність 3,2 млн т.; 2) «Кернел Груп» - 39 підприємств, потужність 2,3 млн
т.; 3) Держрезерв - 29 підприємств, потужність 2,1 млн т.; 4) Glencore - 31 підприємство,
потужність 1,6 млн т.; 5) «Оптимус» - 29 підприємств, потужність 1,1 млн т.; 6) «Нібулон» 17 підприємств, потужність 1,1 млн т.; 7) «Хліб України», ГАК - 14 підприємств, потужність
0,5 млн т.; 8) «Сантрейд» (Bunge) - 5 підприємств, потужність 0,6 млн т.; 9) Alfred C.Toepfer
International Group - 10 підприємств, потужність 0,6 млн т.; 10) «Агро-Трейд» - 10
підприємств, потужність 0,5 млн т.; 11) Миронівський ХП - 6 підприємств, потужність 0,5
млн т. Більше половини зерносховищ в Україні - морально застарілі елеватори, що
належать ДПЗКУ. Найчастіше, це бетонні елеватори, склади з напольним зберіганням, вони
не технологічні і дуже затратні. Стан половини з них такий, що найближчим часом їх
експлуатація стане неможлива. Інвестувати кошти в реконструкцію застарілих
зерносховищ нерентабельно. Логістика потоку зерна на них відрізняється
енерговитратністю, температуру, вологість та інші показники контролювати складно.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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На Волині відкрили насіннєвий завод
європейського зразка

Польша закупает украинскую
малину тоннами
24.05.2017

Президент України взяв участь в урочистому відкритті нового
насіннєвого заводу в с. П’ятидні Володимир-Волинського району
Волинської області, повідомляє прес-служба Волинської ОДА.
В облдержадміністрації розповіли, що завод стане важливою частиною введення
аграрного бізнесу не лише на Волині, а й в Україні. За словами директора ТОВ «П'ятидні»
Валерія Діброви, раніше на цьому місці була тракторна бригада. В Україні таких заводів
лише п’ять. Продуктивність цього заводу становить 10 т/год. На цьому підприємтсві
виготовлятимуть насіння пшениці, сої та гороху. Урочисту церемонію відкриття розпочав
Петро Порошенко. «Менше трьох тижнів відділяє Україну і українців від початку дії
безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Наголошую на тому, що це одне із найбільш
складних і важливих досягнень нашої команди, бо ніколи ще не надавали безвізовий режим
країні, яка є об’єктом агресії в умовах міграційної кризи Євросоюзу. І вже з 11 червня по
українському біометричному паспорті українці зможуть вільно подорожувати Європою.
Хотів би наголосити, що безвіз має надзвичайно важливе історичне значення, адже це
символ того, що ми остаточно відійшли від Радянської і Російської імперії. Україна
повертається в європейську країну народів», – наголосив глава держави. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
 ЗЕРНОВІ. БОБОВІ (ГОРОХ. КВАСОЛЯ)

Украинские аграрии засеяли яровыми 95%
запланированных площадей
23.05.2017

В Украине зерновыми и зернобобовыми культурами по состоянию на
23 мая засеяно 6,908 млн. га (95% к прогнозированной площади), что на 106
тыс. га меньше показателя на аналогичную дату годом ранее.
Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины, площадь сева ранних культур составила 2,315 млн. га (98%), в т.ч. яровой
пшеницы - 172 тыс. га (97%), ярового ячменя – 1,563 млн. га (95%), овса – 198 тыс. га (96%).
К отчетной дате сев гороха проведен на площади 382 тыс. га (116% к прогнозу). Кроме того,
сев кукурузы на зерно к отчетной дате проведен на 4,321 млн. га (96%), гречихи – на 117
тыс. га (111%), проса – на 43 тыс. га (70%). Также продолжается сев масличных культур:
подсолнечником засеяно 5,28 млн. га (98%), соей – 1,781 тыс. га (91%). Площадь сева
сахарной свеклы к 23 мая составила 310 тыс. га (106%).
Читать полностью >>>
По материалам uga-port.org.ua
По итогам апреля 2016/17 МГ объемы экспорта зерновых
сократились на 22%
23.05.2017

По итогу апреля 2016/17 МГ совокупный объем экспортных отгрузок
зерновых, зернобобовых культур и муки, в целом, продемонстрировал
сокращение в сравнении с итогами предыдущего месяца на 22% и составил
3,48 млн. т.
Причиной сокращения совокупного показателя в отчетном месяце, Согласно данным
компании "ПроАгро", стало преимущественно сокращение объемов экспорта украинской
кукурузы. Активная внешняя торговля в этом сегменте в предыдущие месяцы
маркетингового года привела к сокращению запасов зернобобовой, что и нашло свое
отражение в снижение темпов экспорта. При этом совокупный результат минувших
месяцев 2016/17 МГ превосходит показатели аналогичного отрезка предыдущего сезона на
17%. Средневзвешенные экспортные цены на большинство зерновых и зернобобовых, за
исключением ячменя и гороха, в текущем месяце повысились по сравнению с мартом.
Пшеница подорожала до $166,5/т, кукуруза - до $158,8/т. Средневзвешенная экспортная
цена украинского ячменя составила $147,1/т, а для гороха она приняла значение $258,0/т.
В списке ключевых компаний-экспортеров по итогу отчетного периода - "Нибулон",
"Кернел", "ГРАНУМ ИНВЕСТ", "ДПЗКУ", "ADM", и прочие. Ключевой составляющей
экспортных отгрузок зерновых и зернобобовых из Украины остается кукуруза, на долю
которой по итогу прошедших месяцев текущего сезона пришлось 42% совокупного
показателя. Доля пшеницы незначительно меньше и составляет 41%. На третьей позиции ячмень, чья доля равняется 13%. Основные объемы поставок украинских зерновых и
зернобобовых в отчетном месяце направлялись в страны Азии, а также Северной Африки. …
Читать полностью >>>
© Станислава Ярош, аналитик агрорынка, ПроАгро
По материалам proagro.com.ua
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Українець заробляє на коноплях, половину
продаючи на експорт

23.05.2017

Володимир Якимчук, директор ферми «Кравець О. П.», розгорнув
вигідний бізнес на коноплях: щорічно на 154 га полів у Вінницькій області
збирає 160 т насіння конопель, половину з яких продає за кордон.
На ринок технічних конопель аграрій прийшов тоді, коли самого ринку фактично не
було. На користь бізнесу зіграло те, що в 2013 р влада скасувала обмеження по
розташуванню полів. До цього розміщувати свої конопляні поля було дозволено не ближче
кілометра від населеного пункту, дороги або лісу і не менше 3 км – від державного кордону.
Під такі обмеження потрапляло 90% території країни, що сильно заважало розвитку
коноплярства. Після скасування обмежень маржинальність конопляного бізнесу зросла
вдвічі. Зараз, за спостереженнями Якимчука, маржа на ринку посівного матеріалу досягає
70%, а продавці стебел рослин могли розраховувати на маржу до 300%. При цьому Якимчук
впевнений, що зростаючий попит на якісне конопляне сировину призведе до появи в
Україні власної переробної промисловості. Це дасть можливість торгувати не тільки
сировиною, але і готовими продуктами: волокном, целюлозними біокомпозіти, текстилем і
готовими виробами з нього, вважає він. Українська конопля в особливій ціні через високий
вміст в ній масла і рівня волокнистості. Насіння ідеально підходять для харчового
виробництва, а з оброблених стебел роблять волокно для одягу і взуття. Макуха рослин йде
на виготовлення будматеріалів і навіть палива. За словами голови асоціації «Українська
технічна конопля» Олександра Ігнатюка, Україна сьогодні посідає друге місце в Європі за
обсягами виробництва конопель після Франції, найбільшого виробника в ЄС. Довідка. В
минулому році, за даними компанії «УкрАгроКонсалт», Україна засіяла коноплями 2800 га
для збору насіння і близько 600 га – на волокно. Це вдвічі більше, ніж в 2015 р Урожай склав
близько 2500 т насіння і понад 5000 т стебел.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Польская компания POLKO в этом году планирует заготовить 5 тыс
тонн малины. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного
развития Волынской облгосадминистрации.
Ягоды будут покупать как на Волыни, так и в Винницкой, Закарпатской и
Полтавской областях. Справка. POLKO Group со штаб-квартирой в Польше - семейная
компания, которая занимается переработкой и торговлей фруктами, овощами и грибами.
Производство и переработка продукции происходит в Украине. Мощность завода в Украине
составляет от 3 тыс тонн ягод, фруктов и овощей и более 1 тыс тонн дикорастущих грибов
в год. Значительная часть продукции экспортируется в Европу. Также компания имеет
мощности для хранения более чем 1 тыс тонн готовой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Как Украина кормит арабов орехами, а
европейцев – клубникой
24.05.2017

Предприниматели,
благодаря
плодородному
украинскому
чернозему, находят нишевые рынки и активно в них развиваются. О том,
насколько выгодно выращивать нишевые культуры и каковы перспективы
развития в отрасли, узнавала "ДС".
Золотой орешек. Самым популярным орехом в агробизнесе Украины стал грецкий,
также выращивают фундук и миндаль, но в значительно меньших объемах. Как сообщает
заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева,
мы заняли первое место в Европе по экспорту грецкого ореха. Всего экспорт орехов из
Украины составил 40 тыс. тонн и принес $79,28 млн. Однако их производство раздроблено
между мелкими и средними производителями, а для эффективного экспорта нужно
создавать кооперативы и кластеры. "На сегодняшний день в Украине высажено более 5
тыс. гектаров грецкого ореха и 600 гектаров фундука, про миндаль точно сказать не смогу.
В планах на этот год высадить еще 1,5 тыс. гектаров грецкого ореха, 800 фундука и около
40 гектаров миндаля", - рассказывает Александр Дубовицкий, аграрий и частный
предприниматель. Также Украина входит в топ-5 стран мира по производству грецкого
ореха, уступая США, Китаю, Чили и Мексике. "В прошлом году Украина собрала урожай в
размере 110 тыс. тонн грецкого ореха, но из-за весенних заморозков деревья пострадали, я
думаю, как минимум на треть всего сбора. Хотя нам грех жаловаться. Вы знали, что грецкий
орех растет только на семи процентах земного шара? И мы в самой благоприятной зоне, что
еще раз доказывает плодородность и выгодное географическое расположение нашей
страны. Насколько мне известно, лучше всего растет грецкий орех в Западной Украине:
Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях", - говорит Александр
Дубовицкий. При такой большой плодородной зоне выращивают орехи в основном частные
фермерские хозяйства, малый и средний бизнес. По данным Украинской ореховой
ассоциации, ореховые сады занимают всего 2,5 тыс. га из почти 45 тыс. га промышленных
садов. Высокие барьеры входа на рынок останавливают многих предпринимателей
начинать новый нишевый бизнес, хотя мировые цены на орехи постоянно растут, эта
динамика наблюдается и на украинском рынке. "Сегодня сложно начинать ореховый
бизнес хотя бы потому, что инвестировать нужно сейчас и много, а первый урожай будет
лет через семь-восемь. В нашей стране так далеко заглядывать нельзя, измениться может
не только власть, но и законодательная база. Да, мы много экспортируем, и в целом бизнес
хороший, но есть свои барьеры роста рынка экспорта грецкого ореха. Первый - это
экстенсивный метод выращивания орехов, варварский и допотопный. Второй - нет
промышленной базы, скупают у частных фермеров и перепродают. И третий - ручная
сборка орехов, из-за этого низкое качество товара, который не может конкурировать с
лидерами рынка", - рассказывает Александр Дубовицкий. Украинские грецкие орехи ценят
и хорошо покупают в Турции, Ираке, Иране, Молдове, Ливане и Греции. На международном
рынке украинские орехи имеют среднее качество и низкие цены по сравнению с
конкурентами. В 2016 г. тонну грецких орехов продавали по цене $5 тыс., в то же время
немецкий аналог стоит $12 тыс., а китайский - $11 тыс. "Еще меня очень беспокоит, что
украинские орехи выступают как полуфабрикаты или сырьевая база. Мы редко продаем
конечную продукцию, которая идет непосредственно в руки потребителей. Вот, к примеру,
Турция, самый большой украинский экспортер, закупает наши орехи в скорлупе,
обрабатывает их, красиво пакует и нам же и всему миру продает как конечный продукт
минимум в четыре раза дороже! И это с учетом того, что мы все время расширяем садовые
плантации, через десять лет они могут достичь и 20 тыс. гектаров, но цена и качество будут
на том же уровне", - рассказывает Александр Дубовицкий. Многие эксперты акцентируют
внимание на том, что украинский грецкий орех - экопродукт, без каких-либо химических
добавок, и на этом можно неплохо заработать. "Я знаю про экопродукцию и как ее ценят в
Европе, но сейчас это не так важно, как вывести экспорт орехов из тени. Мягко говоря,
несовершенное налогообложение привело к тому, что как минимум 65% всего экспорта
находится в тени, лишь пять самых больших компаний, таких как "Родинний сад" с полем в
100 гектаров, могут позволить уплатить налог", - сообщает Александр Дубовицкий.
Выращивать и продавать орехи - дело выгодное и в Украине перспективное, но только для
тех, кто уже давно в этом бизнесе или может купить готовый ореховый сад. "Возвращаясь к
экопродукту, скажу, что на европейском рынке он стоит от 30 евро в розницу и где-то 15
евро за килограмм в опте. Содержать ореховый сад в год мне обходится около 90 тыс. грн,
из них порядка 20 тыс. уходит на оплату труда. Но надо учитывать, что у меня уже
взрослый сад, 20 лет, и он хорошо плодоносит. А если начинать с нуля, отбить деньги и
начать зарабатывать можно не раньше, чем через 15 лет. При этом средняя площадь
орехового сада в Украине 40 га, это опять-таки накладывает свои расходы и обязательства.
Мне сад достался по наследству, иначе ни при каких обстоятельствах я бы этим не
занимался", - рассказывает Александр Дубовицкий.
Ягодный мир. Самой любимой и хорошо продаваемой ягодой у нас стала клубника,
ее потребление на внутреннем рынке почти достигло 70 тыс. т в год. Мы занимаем седьмое
место в Европе по объемам производства клубники, на нашу страну приходится 8% от всего
мирового урожая этой сладкой ягоды. Причем украинский ягодный рынок каждый год
растет на 3-6%, а самым большим скачком стал 2015 г., когда экспорт вырос на 70% по
сравнению с 2014 г. и составил 30 тыс. т украинских ягод. "Сразу скажу, что потребление
украинцами ягод в три раза ниже, чем в европейских странах, поэтому экспорт весьма
актуален и успешен. В прошлом году мы вырастили около 200 тыс. т различных ягод на
сумму в $280 млн. В этом году в моду среди мелких и средних фермеров вошло
выращивание смородины, ежевики и крыжовника, посмотрим, что из этого выйдет. Есть
некоторые риски, например, украинцы скорее предпочтут голубику или малину,
соответственно, спрос в два раза меньше, но возможен хороший экспорт при наличии
рынков сбыта", - рассказывает Вероника Карпинская, эксперт ягодного рынка Украины.
Существует особая специфика украинского рынка: около 75% ягод выращивают в частных
хозяйствах и только порядка 25% в промышленных объемах. Основным рынком сбыта для
частных предпринимателей стали перекупщики-оптовики, и только небольшая часть
урожая идет на перерабатывающие заводы. "В этом году мелкие фермеры обратили свое
внимание на тот факт, что урожайность в Польше в три-четыре раза выше благодаря
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использованию качественных и высокопродуктивных сортов ягод. Это повлекло за собой
некоторые инвестиции, которые в текущем году должны окупиться с лихвой, так как
никаких заморозков в этом году не было и урожай не пострадал от климатических условий.
Стоимость всеми любимой клубники должна остаться в районе 25 грн/кг по закупочным
ценам", - рассказывает Вероника Карпинская. Вторая по популярности ягода в Украине малина, под ее плантации выделено в общей сложности около 6,5 тыс. га, в 2016 г. урожай
составил 72 тыс. т. Самой элитной и востребованной ягодой на украинском рынке стала
голубика, даже несмотря на дорогие саженцы (средняя цена €2,5-3) и то обстоятельство,
что урожай можно собрать только на третий сезон. "Выращивание голубики - самое
выгодное, на мой взгляд, ягода хорошо растет, один гектар может дать от 10 до 13 тыс. кг, а
затраты на выращивание минимальные, ≈ 50 грн на куст, без учета первичных капиталовложений. При этом цена голубики на рынке в рознице стартует от 300 грн за кг! В Украине
самый крупный производитель голубики выращивает ягоду на 200 га, а в Европе на 300 га,
так что мы очень хорошо развиваемся как для молодого ягодного сектора", - говорит
Вероника Карпинская. Основными странами-импортерами для нас стали европейские,
страны Ближнего Востока и ЮАР. Стоит отметить, что экспортировать замороженные
ягоды в разы выгоднее и удобнее. К примеру, в 2016 г. украинцы заработали около $10 млн,
почти в три с половиной раза больше, чем за свежие ягоды. Что касается барьеров входа на
ягодный рынок, то они минимальные. Построить теплицу можно и на собственной даче, а
заказать качественные сорта ягод без проблем можно из Европы. Однако таким образом вы
наладите рынок сбыта или с оптовиками, или непосредственно с заводами по переработке,
а возможность работать на экспорт ничтожно мала.
Бобовые культуры. Первое, с чего стоит начать, это перечислить самые
популярные и выращиваемые бобовые культуры в Украине: горох, соя, чечевица. Горох
дает 70% валового сбора бобовых в стране. "Выращивать бобовые культуры сложно, и не
каждый фермер сумеет рентабельно вести бизнес. Одна из самых распространенных
проблем среди фермеров, которые выращивают бобовые, - отсутствие кооперации", рассказывает Антон Скляренко, аграрий и частный предприниматель. Основной
экспортный рынок для украинских бобовых культур - это Индия, но пока только в планах
на ближайшие годы, так как главный наш конкурент - Канада - 20-летним опытом работы.
"Сейчас мы активно экспортируем фасоль, около 80% уходит в Европу, ОАЭ, Египет,
Молдову и Турцию. Такая бобовая культура, как нут, экспортируется в Индию, Пакистан и
Израиль, как один из главных национальных продуктов, около 7 тыс. тонн. Чечевица
продается больше всего в Турцию и Египет, общий объем экспорта составил около 600
тонн", - рассказывает Антон Скляренко. Необычная ситуация с чечевицей в супермаркетах,
на полках в основном импортный аналог из России и Канады. В 2016 г. Украина вырастила
около 10 тыс. т зеленой чечевицы, однако в сегменте органических культур, производимых
мелкими и средними фермерами. Естественно, такая чечевица стоит дороже импортного
аналога, около 40 грн/кг на рынке, 65 грн/кг в магазинах. "Сейчас спрос на чечевицу растет,
соответственно, украинские фермеры могут вытеснить импортный аналог без особого
труда. Насколько мне известно, в 2016 году было засеяно около 8 тыс. га чечевицей, в этом
году столько же, однако если раньше собирали урожай в 12 ц/га, то сейчас как минимум 16
ц/га, результат налицо. Еще хочу сказать несколько слов про нут, площади посева которого
на сегодняшний день в Украине составляют около 45 тыс. га. В скором времени, через трипять лет, площади вырастут как минимум в два раза, экспортный спрос на нут в странах
Восточной Азии существенно увеличился за последние несколько лет. Сейчас я активно
изучаю украинскую красную и белую фасоль, посевные площади в основном находятся в
Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Как обычно, больше всего бобовых
выращивают домашние хозяйства, а самым большим промышленным производителем
фасоли в Украине стала "Сварог Вест Груп". В среднем урожайность фасоли на полях около
2,5 т/га, наиболее плодородные сорта: "Эурека" - 3,5 т/га, "Красная шапочка" - 3 т/га,
"Мавка" - 2,7 т/га. Самые крупные иностранные потребители украинской фасоли Болгария, Испания и Румыния", - рассказывает Антон Скляренко.
Выводы. Поводя итоги, стоит сказать, что АПК Украины активно развивает
нишевые рынки, которые с каждым годом увеличиваются как минимум на 2% и
расширяют свой экспорт в страны ЕС и Восточной Азии. Одним из самых рентабельных
агробизнесов в Украине стало выращивание ореха, в основном грецкого. Рынок плодовоягодных культур с каждым годом увеличивается как минимум на 4%, наибольшим спросом
пользуются клубника, малина и голубика. Главной украинской бобовой культурой стал
горох -70% валового сбора. Следом идет соя, хотя многие не котируют ее как нишевую
культуру. Нут имеет большие перспективы развития в следующие пять лет, а чечевица
постепенно заполняет украинский внутренний рынок, вытесняя импортные аналоги.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Елизавета ТОПУХ
По материалам dsnews.ua
В Украине негде хранить
виноград
27.05.2017

Появление хранилищ станет катализатором производства конкурентной
продукции – винограда с улучшенными потребительскими характеристиками.
Об этом сообщают эксперты компании Pro-Consulting.
До 2009 года урожай винограда в Украине увеличивался благодаря благоприятному
климату. Темпы прироста производства в период с 2007 по 2009 года составляли 119,6%,
116,3% и 112% соответственно. Тем не менее, в 2010 году показатели урожайности резко
снизились – падение по отношению к показателям 2009 г. составило 63,3%. В последующие
периоды ситуация в сегменте стабилизировалась. По состоянию на 2015 год объемы
производства винограда в Украине составили 386,3 тыс тонн. Однако, несмотря на то, что
емкость рынка винограда в Украине сегодня составляет порядка 450-500 тыс тонн, этого
недостаточно для обеспечения норм потребления населения. Так, каждый украинец
ежегодно должен потреблять 12 кг винограда, в то время как фактический объем
производства составляет 1 кг на душу населения. Другими словами, наращивание объемов
выращивания столового винограда в Украине является одним из ключевых направлений
на сегодняшний день. Острее всего ощущается нехватка качественных фруктохранилищ,
которые могут обеспечить длительное хранение спелых ягод до момента их реализации
конечному потребителю. В Украине виноград активнее всего выращивается в Одесской
области, на Закарпатье, в Херсоне, Николаеве и части Запорожской области. Общая площадь
виноградников – 41,8 тыс га. Что же касается наличия оборудованных фруктохранилищ, то
в нашей стране, на сегодняшний день практически нет компаний, специализирующихся
именно на хранении винограда. Как правило, в рамках одного фруктохранилища может
обеспечиваться хранение различных видов фруктов. В нынешних экономических условиях
целесообразно создание хранилища винограда вместимостью 1000 тонн с регулируемой
газовой средой, обеспечивающей качественное хранение продукции. Появление подобных
компаний на рынке станет катализатором производства конкурентной продукции –
винограда с улучшенными потребительскими характеристиками. Кроме того, высокий
спрос на площади для хранения обеспечит предприятию стабильный доход. Суммарная
стоимость строительства хранилища винограда с обозначенными выше характеристиками
может составлять около $0,85-0,9 млн. Большая часть инвестиций (≈70-75%) потребуется
на закупку оборудования, строительные работы обойдутся в 5-7% от общей суммы
вложений. Прочие затраты в виде закупки винограда составят около 20-22% инвестиций.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ubr.ua
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Украина тоннами вывозит лук
за границу
23.05.2017

В январе-апреле 2017 года, Украина отправила на экспорт 11,3 тыс
тонн лука на сумму $1,7 млн. Об этом сообщили в Государственной
фискальной службы Украины, передает ubr.ua
Это составляет львиную долю - 78% - от экспорта за весь 2016 год, когда за границу
было отправлено 14,6 тыс тонн. Общая стоимость прошлогоднего экспорта лука составила
$2,8 млн. Больше всего украинского лука в январе-апреле 2017 года покупала Беларусь
(59,6%), Великобритания (30,3%) и Ирак (3,46%).
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Украина за январь-апрель импортировала
картофеля на $1,7 млн
23.05.2017

Украина по итогам января-апреля 2017 г. импортировала 3,18 тыс. т
картофеля на сумму $1,74 млн. Об этом свидетельствуют данные
Государственной фискальной службы Украины.
Основными поставщиками картофеля в Украину в январе-апреле 2017 г. являлись
Нидерланды (на $770 тыс.), Германия (на $572 тыс.) и Египет (на $153 тыс.). Поставки из
этих стран составили 1,41 тыс. т, 1,05 тыс. т и 0,28 тыс. т картофеля соответственно.
Напомним, по итогам января-апреле 2017 г. экспортировано 1,03 тыс. т картофеля на сумму
$169 тыс. Согласно данным таможенной статистики, основными импортерами украинского
картофеля в январе-апреле 2017 г. являлись Беларусь (на $84 тыс.), Молдова (на $42 тыс.) и
Азербайджан (на $18 тыс). Экспорт в эти страны составил 465,45 т, 253,287 т и 108,55 т
картофеля соответственно. Отметим, затраты на выращивание картофеля в 2016 г. в
Украине составляли примерно от 85 до 110 тыс. грн/га. «Основной статьей затрат стал
посадочный материал - 52% (для расчетов брался картофель 1-й репродукции, цена
которого составляла 9-10 грн/кг), 15% приходилось на средства защиты, 12% - на
удобрения, 5% - на орошение и 16% на общие расходы. Сказалось на картофелеводах и
сокращение рынка сбыта в результате оккупации территорий с большим населением,
потреблявших во много раз больше «второго хлеба», чем выращивали, и эмбарго со
стороны России. Эксперты оценивают это сокращение в 45%», - сообщил президент
Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Гордийчук.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
В цьому сезоні ціни на український часник можуть зазнати
більшого тиску з боку китайської продукції
23.05.2017

Ціни на часник в Україні можуть зазнати зниження в 2017 році.
Відбудеться це під впливом двох головних факторів: певне збільшення
власного виробництва; зниження цін на імпортний часник.
Зростання конкуренції з боку Китаю, який є головним постачальником часнику в
Україну, фахівці галузі пов’язують із збільшенням площ в цій країні. А от перспективи
власного врожаю в Україні поки що під питанням - через холодну весну середня
врожайність на частині комерційних площ буде нижчою від прогнозованої раніше.
Споживання імпортного часнику в Україні знижується вже кілька років. Але цілком
можливо, що обсяги імпорту за результатами нового маркетингового року будуть
більшими через зниження ціни в Китаї. Це ускладнює реалізацію товару українських
виробників, які навіть попри відносно невисоку врожайність навряд чи отримають ціну
рівну з минулим сезоном. «В цьому році, в Україні було закладено близько 1 тис. га
комерційних площ під часник. Потенційно, власним виробництвом ми могли б вже в 2017
році повністю закрити потребу в імпорті, який сьогодні становить близько 2,8 -3,2 тис.
тонн. Але через відсутність досвіду, нові українські виробники припускаються серйозних
технологічних помилок, тому врожайність на комерційних ділянках скоріш за все буде
невисокою. Втім, цілком можливо, що через суттєву конкуренцію з імпортом, ціни навіть
знизяться в порівнянні з минулим роком – розповідає Тетяна Гетьман, керівник «ІнфоШувар». «Багато хто в Україні почав вперше займатися часником в промислових масштабах
і досвіду ще не вистачає. Це призвело до помилок вже на початкових етапах, які впливають
на врожайність, як то: садіння часнику на кислих ґрунтах, несвоєчасне проведення
весняних польових робіт – коментує ситуацію Анна Морозова, фахівець української
кооперації часнику «UkrUp» – Крім того, багато ділянок під часником не мають штучного
зрошення. На даний момент, природніх опадів недостатньо для формування гарних
врожаїв». Як повідомила Анна Морозова, холодна погода навесні привела до того, що
значна частина українського часнику не могла своєчасно отримати поживні елементи.
«Кооперація виробників часнику «UkrUp» спільно з лабораторією «Агроаналіз»
організували масштабне дослідження причин пожовтіння листків часнику в Україні. І
практично в усіх випадках це було наслідком недостатності макро- і мікроелементів. Це
негативно позначиться на загальній врожайності" – додає експерт. За попередніми даними
«UkrUp», в 2017 році площі під часником в китайських господарствах розширились на 20-25
%. Це дуже значний показник в межах території Китаю. Нагадаємо, щорічно Китай вирощує
близько 20 млн. тонн часнику на території 790 тис. га. В Китаї вже спостерігається
тенденція до зниження ціни. У травні ціна китайського часнику холодного зберігання впала
на 40%: у квітні вона становила $ 2,9, на початку травня – $ 1,54-1,68. Закупівельні ціни на
молодий часник впали з $0,75 /кг в кінці квітня до $ 0,49/кг в середині травня.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.shuvar.com
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 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

Россия сняла с Украины соляное
эмбарго

АВМ відкрила центр ветеринарного
обслуговування
24.05.2017

24.05.2017

Центр ветеринарного обслуговування - новий напрямок роботи
ветеринарного супроводу від АВМ. Про це поінформував консультант КЦ
АВМ Валерій Лотоцький, передає прес-служба АВМ.
Головна мета функціонування Центру - надання регулярного високопрофесійного
практичного ветеринарного обслуговування ВРХ господарств Асоціації виробників молока
України (АВМ) для забезпечення охорони здоров’я, високого рівня відтворення,
максимальної продуктивності тварин та підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі вітчизняного молочного скотарства. «Це можливість у
результаті співпраці отримати менше роботи та менше витрат на медикаменти, краще
здоров’я тварин, більше прибутку лікарям та власникам господарств», - зазначив він. За
словами Валерія Лотоцького, є багато господарств які не можуть утримувати власного
ветеринарного лікаря; є багато лікарів які не мають ні бажання, ні можливості підвищувати
власний фах. «Тому в АВМ з’явилася така послуга - Центр ветеринарного обслуговування.
Практичний ветеринарний лікар, який знаходиться в певному регіоні і обслуговує певну
кількість ферм. Один раз в тиждень, раз в два тижні, один раз в місяць - тобто в залежності
від потреб господарства, приїжджає на ферму і виконує певні завдання», - поінформував
консультант КЦ АВМ. На сьогодні в Україні функціонує 6 ЦВО (у Київській, Хмельницькій,
Рівненські, Чернігівській обл., в Уманському районі та в с.Чорнобай). Загалом в ЦВО задіяно
8 ветеринарних лікарів, які обслуговують близько 22000 ВРХ з усіх куточків України ...
Читати повністю >>>
За матеріалами a7d.com.ua

Россия с 20 мая сняла запрет на импорт украинской соли. Об этом
свидетельствует постановление российского правительства №604 от 20 мая
2017 года, подписанное премьер-министром Россиим.
Согласно документу, отмена эмбарго распространяется как на столовую и
денатурированную соль, так и на чистый хлорид натрия и продукцию, полученную из
морской воды. Эмбарго не распространяется на товары, предназначенные для
производства лекарств, медизделий и биодобавок. На них нужно получить подтверждение
целевого назначения от Министерства промышленности и торговли РФ. Напомним, что
запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года.
При этом в 2014 году Артемсоль являлась одним из главных поставщиков соли в Россию.
Пищевую соль Артемсоли перестали завозить в РФ в начале 2015 года. Однако в мае 2016
года данный запрет был снят. 7 августа 2016 года Россия внесла украинскую соль в
перечень запрещенных товаров. Запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран
Россия вводила с 1 ноября 2016 года.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам biz.nv.ua

 СВИНАРСТВО

Правоохоронці встановили, що організатори розмістили виробниче
та фасувальне обладнання у приватних будинках та віддалених
промислових зонах на території Київської області.
Готова продукція зберігалася в орендованих складських приміщеннях. За
попередніми висновками експертів, ділки підмішували до низькоякісної кави харчові
добавки. Оперативники спецслужби задокументували, що збут контрафакту відбувався в
усіх регіонах України, зокрема вперше був зафіксований у Харківській області. Клієнтами
ділків були власники невеличких магазинів та кав’ярень. За інформацією СБ України,
зловмисники планували постачати підробку на тимчасово окуповані терористами
території. Співробітники СБУ припинили діяльність двох «підпільних» цехів, в яких
розфасовували та пакували контрафактну продукцію, двох друкарень, де виготовляли тару
та упаковку. Під час обшуків на виробництвах та складських приміщеннях правоохоронці
виявили обладнання для виготовлення та фасування «брендової кави», прес-форми з
логотипами іноземних фірм, десятки тисяч одиниць пакувальної тари, етикеток з назвами і
фірмовими наклейками. Оперативники спецслужби також вилучили майже десять тонн
сировини і готової підробленої продукції. …
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

В Украине сократилось поголовье
свиней на 500 тыс

22.05.2017

Совокупная численность свиней в Украине сократилась до 6,6 млн
голов. Это на полмиллиона свиней меньше чем в соответствующий период
2016 года. Об этом сообщили в ассоциации «Свиноводы Украины».
Так, количество свиней, содержащихся сельскохозяйственными предприятиями
опустилось ниже отметки в 3,5 млн голов, потеряв 6,7%. Сокращение количества
производственных мощностей коснулось более половины областей Украины. В то же
время, свинохозяйства Львовской, Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областей
нарастили численность поголовья по сравнению с предыдущим годом.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Україна споживає близько 85%
імпортної риби
22.05.2017

У січні−березні 2017 року зберігається тенденція попередніх трьох
років до скорочення добування водних живих ресурсів в Україні. Про це
повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
Так, внутрішній вилов риби та добування інших водних біоресурсів (з урахуванням
домогосподарств) у І кварталі 2016 року, за оцінками, склав 18 тис. тонн, в тому числі
підприємствами та фізичними особами−підприємцями – 11,7 тис. тонн, що на 15% менше,
ніж торік. Загалом, частка вітчизняних риби та рибопродуктів у споживанні українців не
перевищувала в останні роки 30%. Після оптимістичних тенденцій другої половини 2016
року щодо нарощування імпорту риби, у І кварталі 2017 року ввезення цієї продукції в
Україну скоротилося. Так, у січні−березні імпортовано 85 тис. тонн риби та водних живих
ресурсів, що на 11% менше, ніж торік. Із загального обсягу імпорту риби та рибопродуктів
78% (66 тис. тонн) припадає на рибу морожену, яку постачають, в основному, Норвегія та
Ісландія. Поновлення тенденції до скорочення імпорту риби є наслідком скорочення
попиту населення на цю продукцію внаслідок загального зниження його купівельної
спроможності. Слід зауважити, що митна вартість імпортованої мороженої риби у І кварталі
ц.р. у середньому становила 1,11 $/кг проти 1,14$/кг у січні−березні 2016 року, тобто на
2,6% є нижчою. Експорт у січні−березні 2017 року склав символічні 2 тис. тонн. …
Читати повністю (табл.) >>>
За матеріалами zik.ua
Україна експортує чорну ікру
до Франції
22.05.2017

У селі Трипілля під Києвом, вже 7 років діє аквафермах, де
виробляють популярний дорогий делікатес – чорну ікру. Цього року
першу партію ікри відправили до Франції, пише газета «Експрес».
На фермі вже 40 тис осетрових. Перші 250 кілограмів ікри вдалося отримати лише на
сьомому році діяльності аквафермах. Всього на фермі 50 резервуарів для риби різного
розміру. 100 грамів ікри з української стерляді коштує 1600 грн, а з українського осетра –
2500 грн. Капітальний внесок в $1 млн в аквафермах, ще не окупився. Для цього потрібно
хоча б 4 роки. «В Україні продавати чорну ікру складно. Попит невисокий. Адже ціни є
космічними для середньостатистичного споживача. Тому ми зараз активно співпрацюємо з
Францією. У нас ікра дешевше, у них – дефіцит. Зараз готові купувати у нас 400 кілограмів
ікри!», каже – Антон Яременко власник АКВАФЕРМАХ
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Річка Херсонщини поповниться
мальками осетра
25.05.2017

 РИНОК КАВИ. КАКАО. ЦИКОРІЮ, ЧАЮ

СБУ припинила масштабне виробництво
контрафактної кави
23.05.2017

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Макароны в Украине будут дорожать
уже со следующего года
23.05.2017

Стоимость макарон в Украине будет постепенно «подтягиваться» до
уровня восточноевропейских стран. Об этом сообщает глава Ассоциации
поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.
По словам эксперта, уже в следующем, 2018 году рост стоимости макарон в Украине
составит 14%. «Поскольку в Украине стоимость макаронных изделий сейчас является
самой низкой в Европе, то цена на этот продукт будет постепенно подтягиваться до уровня
восточноевропейских стран», - утверждает А. Дорошенко. Аналитик прогнозирует, что уже
в 2018 году стоимость макаронных изделий будет выше, чем в Польше, подорожание
составит порядка 14%. «Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены
на самые дешевые макароны в Украине и ряде стран Европы и пришли к выводу, что в
нашей стране оказались самые дешевые макаронные изделия - 8,7 грн за 500 граммов», отмечает А. Дорошенко. Эксперт констатирует, что в настоящее время в Польше стоимость
самых дешевых макаронных изделий несколько выше, чем в Украине, - 9,9 грн за
полкилограмма. В Эстонии полкилограмма макаронов обойдется в 18,6 грн, в Литве - в 21,2
грн, а в Румынии - в 23,9 грн.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
Украина увеличила экспорт
муки
25.05.2017

По состоянию на 24 мая 2017 г. Украина экспортировала 329,6 тыс. т
муки, что на 32,1 тыс. т больше показателя прошлого года. Об этом
сообщает пресс-служба Минагропрода.
За 2016/17 МГ Украина экспортировала 328,6 тыс. т пшеничной муки, что на 33,6
тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого МГ. Экспорт муки других видов за
отчетный период составил 1,3 тыс. т. Согласно сообщению, за период с 1 по 24 мая 2017 г.
Украина экспортировала 5,2 тыс. т муки. Напомним, что Украина по итогам 2016 г.
увеличила экспорт муки на 21% до 371,23 тыс. т (306,85 тыс. т в 2015 г.).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Через 1,5-2 місяці в річки Херсонщини випустять понад мільйон
мальків осетра. Про це на своєму сайті повідомляє Національний
промисловий портал, з посиланням на 0552.ua.
«Але перш за все, вони повинні досягти 35-40 грам. Тільки після цього вони
відправляться поповнювати акваторію пониззя Дніпра, Дніпро-Бузького лиману і північносхідну сторону Чорного моря. З 3 млн особин при цьому доживе близько 50%», - заявив
директор Дніпровського осетрового виробничо-експериментального рибовоспроізводственного заводу ім. С.Т. Артющик Віталій Плугатар на екскурсії по підприємству.
Осетровий завод на даному етапі своєї деятельностізанімается відродженням природної
популяції осетрових і активно працює над виведенням малька стерляді.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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 КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Топ-5 крупнейших экспортеров
подсолнечного масла
23.05.2017

Україна продовжує нарощувати експорт
кукурудзяного крохмалю
23.05.2017

За сім місяців сезону-2016/17 (вересень -березень) країна експортувала
30,7 тис. тонн кукурудзяного крохмалю, що вже на 5,5% перевищує обсяги
поставок за весь минулий сезон.
Основним імпортером українського кукурудзяного крохмалю залишається
Індонезія, куди відвантаження за звітний період також зросли на 38% до ‒ 13,8 тис. тонн
проти 10 тис. тонн у вересні-березні 2015/16 МР. Стабільним імпортером українського
кукурудзяного крохмалю залишається також Росія. Особливістю поточного сезону встигло
стати відкриття ринку Саудівської Аравії для цього продукту. З початку 2016/17 МР
Україна експортувала до цієї країни більш 3,5 тис. тонн кукурудзяного крохмалю. Крім
перерахованих напрямків, відзначається також зростання поставок до країн Євросоюзу,
Білорусі, Малайзії, ОАЕ. Нагадаємо, згідно з даними офіційної статистики, за підсумками
2016 року в Україні було вироблено 70,3 тис. тонн кукурудзяного крохмалю, що на 24%
(13,8 тис. тонн) перевищило показник попереднього і стало новим рекордом виробництва
даної продукції для країни. Зростання експорту українського кукурудзяного крохмалю за
підсумками року був менш істотним - на 13% (на 3,6 тис. тонн), до 31,7 тис. тонн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАЦ «Укрцукор»: виробники цукрового буряку
не отримують дотацій
23.05.2017

За результатами опитування виявилось, що 32% з 50 опитаних
респондентів не отримали жодних виплат з лютого, а 50% не подавали заявку
на виплату, так як не вірять в їх ефективність.
«Заявку на отримання дотацій зареєструвати відразу ж в лютому, проте виплат не
отримали досі. Вирощування цукрового буряку, не основний напрям діяльності нашого
господарства, також є і ВРХ і свині, але дотацій не отримали», - пояснює Микола Луговий,
ТОВ «Маяк». 24 аграрних підприємства з 50 не подавали заявки на отримання дотацій, адже
вважають, що держава, в будь-якому випадку, не компенсує всю заявлену суму, тому і не
варто витрачати на це час. Не володіли ніякою інформацією про державні дотації та
порядок їх нарахування 12% опитаних, а 6% не будуть вирощувати цукровий буряк в цьому
сезоні. Нагадаємо, що згідно закону базою для виплати дотацій є різниця зобов'язань, які
виникають у зв'язку з продажем дотаційної продукції, і податковим кредитом у зв'язку із
виробництвом цих самих видів продукції. Однак, згідно чинних порядків, база для
розрахунку дотацій – це співвідношення зобов'язань, що виникли у зв'язку зі здійсненням
дотаційних видів діяльності, до всіх інших зобов'язань, які з'явилися від продажу іншої
продукції. Це свого роду частка пільгових видів діяльності у всій діяльності підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАЦ «Укрцукор»
Из-за рекордного экспорта летом
вырастут цены на сахар
23.05.2017

По итогам сентября-апреля 2016/17 маркетингового года Украина
экспортировала 684 тыс. тонн сахара, что является абсолютным рекордом
за всю новейшую историю нашего независимого государства.
Как сообщает "Экономический дискуссионный клуб", в частности, в апреле текущего
года Украина экспортировала 72 тыс. тонн сахара. Согласно сообщению, основные
экспортные поставки осуществлены в Шри-Ланку, Грузию, Кот д"Ивуар и Ливию.
"Рекордные объемы экспорта сахара, которые уже составили 34% от его производства в
текущем сезоне является бесспорным позитивом с точки зрения продвижения украинской
продукции на мировые рынки. Однако активный нынешний экспорт имеет определенные
риски — существенное сокращение объемов остатков сахара на внутреннем рынке", —
говорят эксперты. Так, за отчетный период внутреннее потребление сахара оценено в 603
тыс. тонн, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. "И
даже при условии, что экспорт сахара в мае-августе текущего года будет практически
отсутствовать, мы уже будем иметь на начало нового маркетингового сезона
беспрецедентно низкий уровень легальных переходных остатков. Такая ситуация
безусловно скажется на ценовых тенденциях на внутреннем рынке сахара в летние
месяцы", — подчеркнули в ЭДК. По оценкам "Укрцукор", в следующем году производство
сахара вырастет до 2,3-2,5 млн т, с учетом увеличения посевных площадей до 330-350 тыс.
га. Потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара, это
позволит реализовать на внешние рынки более 1 млн т сахара.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Наибольшими экспортерами подсолнечного масла за сентябрьапрель 2016/17 МГ стали агрохолдинг "Кернел" и "Bunge Украина". Об этом
сообщает аналитик аграрного рынка Станислава Ярош, пишет "ПроАгро".
ТОП-5 экспортерами подсолнечного масла по итогам сентября-апреля 2016/17 МГ:
1) Кернел - 20,01% (доля в общем объеме экспорта); 2) Bunge Украина - 9,39%; 3) Cargill 7,23%; 4) МХП - 4,88%; 5) Дельта Вилмар СНГ - 3,52%. При этом крупнейшими экспортерами
семян подсолнечника стала компания "Нибулон" (42,95%) и "Агропросперис" (6,54%).
Крупнейшим импортером семян и шрота/жмыха подсолнечника с начала 2016/17 МГ
остаются европейские страны, в частности, Испания, Нидерланды и Франция, на долю
которых совокупно пришлось почти 62% украинского экспорта семян подсолнечника и
около 32% − шрота/жмыха подсолнечника. Напомним, что посевная площадь под
подсолнечником в 2017 году снизится на 5-7%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Винницкий МЖК возобновил поставки
шрота в Беларусь
25.05.2017

Винницкий масложировой комбинат, входящий в состав компании
ViOil возобновил поставки высокопротеинового подсолнечного шрота в
Республику Беларусь. Об этом сообщает "ПроАгро".
В конце лета 2016 года из-за вспышек в Украине африканской чумы свиней Беларусь
закрыла свой рынок не только для поставок свинины, но и белковой кормовой продукции.
Отмечается, что при этом Беларусь уже много лет остается одним из крупнейших
покупателей украинского шрота. К примеру, до того, как Винницкая область попала в зону
распространения АЧС, весь произведенный соевый шрот летней переработки на
Винницком МЖК купили белорусы. "Возобновление поставок высокопротеинового
подсолнечного шрота в Беларусь очень важно для ViОil, поскольку эта страна традиционно
является одним из наших основных торговых партнеров. Мы будем наращивать отгрузки
этого товара на исторически близкий для нас рынок", - говорит начальник сбыта готовой
продукции промышленной группы ViОil Богдан Коровий. …
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українці їдять вдвічі менше м'яса,
ніж європейці
22.05.2017

Українці витрачають на їжу близько 55% своїх доходів. Витрати на
м’ясні продукти складають 22,5% від мінімального продуктового кошика.
Про це розповів директор ГО «Економічний дискусійний клуб» Олег
Пендзин.
«При цьому українці їдять мало не вдвічі менше м’яса, ніж європейці, - 52-53 кг на рік
проти 80 кг в ЄС», - говорить експерт. Олег Пендзин також озвучив прогноз, що в травні
ціни на м’ясо зростуть приблизно на 5-7%. «Однак треба пам’ятати, що поголів’я великої
рогатої худоби продовжує скорочуватися швидкими темпами і в певний момент дефіцит
сировини призведе до значного зростання цін. Поки ситуація прогнозована, і ми не
очікуємо істотних змін», - говорить він. В квітні поточного року яловичина подорожчала на
2,5%, або 2,4 грн. Середня вартість кілограма цього м’яса - майже 100 грн/кг. За рік вона
збільшилася майже на 19% (до квітня 2016 р.). Свинина дорожчала швидше: на 7,3% (на 5,6
грн) - до 82 грн/кг. За рік середній цінник зріс на 12%. М’ясо птиці (середня ціна 43,6
грн/кг) подорожчало в квітні на 2,8%, або на 1,2 грн, а за рік - на ті ж 12%.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.shuvar.com
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинский производитель сгущенки увеличил
объемы производства
20.05.2017

Согласно отчету предприятия, в 2016 г. Первомайский
молочноконсервный комбинат произвел 10 тыс тонн молочных
консервов, что на 12% больше по сравнению с годом ранее.
Объем производства цельномолочной продукции за прошлый год составил 6,39 тыс
тонн, что на 6,6% меньше по сравнению с 2015 годом. Также сообщается, что в 2016 году
комбинату удалось реализовать 10,1 тыс тонн молочных консервов и 6,3 тыс тонн
цельномолочной продукции. Первомайский молочноконсервный комбинат находится в
городе Первомайск Николаевской области. Работает с 1956 года. Суточные мощности
комбината составляют: молочные консервы - 96 тыс условных банок, продукция из
цельного молока - 50 тонн, сливочное масло - 6 тонн. По итогам 2016 года, Первомайский
молочноконсервный комбинат получил 0,9 млн грн чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

Пальмовое масло составляет 90% импорта
растительных масел в Украину

Экс-министра Шеремету хотят включить в совет
директоров молочной компании

23.05.2017

В ассоциации "Укролияпром" сообщают, что экспорт растительных
масел составил в этом году 4149 тыс тонн, что на 24% превышает
показатели за сентябрь-апреля 2015/2016 годов.
В свою очередь, импорт масел составляет 146 тыс тонн (+2,8% к соответствующему
периоду прошлого сезона). В сообщении говорится, что из общего импорта почти 90% —
это пальмовое масло, которое импортируется в основном из Индонезии. Напоминаем, что
Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла. Эксперты отмечают,
что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию. Ранее
сообщалось, что Украина в течение нынешнего года успела импортировала примерно 42
тысячи тонн пальмового масла.
Читать полностью >>>
По материалам ura-inform.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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22.05.2017

Акционеры компании Milkiland N.V. на общем собрании в июне
намерены рассмотреть назначение членом совета директоров бывшего
министра экономического развития и торговли Павла Шеремету.
Как говорится в сообщении компании, собрание акционеров запланировано на 30
июня. Среди вынесенных на повестку дня вопросов - переизбрание в состав совета
директоров Олега Рожко, Виллема Скато ван Вольт Меера, Вячеслава Рекова (владеет 5%
акций Milkiland), Джорджа Кристофера-Логуша, а также вынесение на рассмотрение
кандидатуры Шереметы в состав совета директоров. Шеремета занимал должность
министра экономического развития и торговли с 27 февраля по 2 сентября 2014 года.
Отметим, в 2016 году Milkiland сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов,
процентов и амортизации) на 44,8%, или на 4,409 млн евро до 5,443 млн евро по сравнению
с 2015 годом. В 2016 году компания сократила убыток на 46,9%, или на 34,39 млн евро до
38,906 млн евро. Доход компании за 2016 год сократился на 23,3%, или на 44,689 млн евро
до 146,758 млн евро по сравнению 2015 годом. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

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

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

Фонд гарантирования вкладов продает
три молочных завода

В Украине производство шоколада в апреле
выросло на 3,5%
26.05.2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу
кредиты, в обеспечение по которым передано три комбината по
изготовлению молочной продукции.
В системе «ProZorro.Продажи» 13 июня 2017 г. состоится аукцион по продаже прав
требования по кредитам юридических лиц, в обеспечение по которым переданы 3
комбината по изготовлению молочной продукции. Одна из компаний-заемщиков до
недавнего времени была одним из крупнейших экспортеров сухих молочных продуктов. В
залоге банка сразу 3 комбинаты по изготовлению молочной продукции и оборудования
четвертого комбината. Фонд отмечает, что стартовая цена реализации - 555,9 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО "Концерн Хлебпром" погасил облигации
серии F на 50 млн грн
26.05.2017

Крупный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий
"Концерн Хлебпром" (Львов) погасил 5-летние облигации серии F на сумму 50
млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
"ЧАО "Концерн Хлебпром" своевременно и в полном объеме погасил 5-летние
облигации серии F, выпущенные на сумму 50 млн гривен. Выкуп облигаций завершился 24
мая", - сказано в сообщении. Отмечается, что на дату погашения облигаций ставка купона
по облигациям составляла 19% годовых. "Также 24 мая компания оплатила последний
купонный доход за 24-й процентный период по серии F в размере 1,209 млн гривен", говорится в сообщении. Компания напоминает, что именные процентные облигации
номинальной стоимостью 1 000 гривен каждая были выпущены в феврале 2011 года в
количестве 50 тыс. штук на общую сумму 50 млн гривен; андеррайтером выпуска
выступила инвесткомпания Concorde Capital, платежным агентом - ОТП Банк. Как
сообщалось, 2016 год "Концерн Хлебпром" закончил с убытком 799 тыс. гривен (в 2015 году
был убыток 89,4 млн гривен), увеличив чистый доход на 8,8%, или на 78,08 млн гривен до
965,463 млн гривен по сравнению с 2015 годом. Компания объединяет 8 производственных
подразделений в Львовской и Винницкой областях и выпускает продукцию под
названиями "Хлібна хата", Bandinelli, Panerini, "Вінницяхліб", "Хліб по-львівськи" и
"Любляна". Конечным бенефициаром "Концерн Хлебпром", согласно реестру юридических
и физических лиц, является основной собственник ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (управляет
сетью АЗК "ОККО") бизнесмен Виталий Антонов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

25.05.2017

В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов,
содержащие какао, в упаковках массой менее 2 кг, в апреле 2017 г.
составило 12,6 тыс. тонн, что на 3,5% больше аналогичного периода 2016 г.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции. При этом к марту
2017 г. производство шоколада сократилось на 7,1%. За 4 месяца было произведено 52,4
тыс. т шоколада (+4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016). Производство
сахарных кондитерских изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за апрель
составило 13,2 тыс. т, что на 13,8% меньше апреля 2016 г. и на 9,3% меньше марта 2017 г. За
4 месяца было произведено 54,5 тыс. т кондитерских изделий (-2,2%). Производство
сладкого печенья и вафель за апрель 2017 г. составило 21,4 тыс. т, что на 8,5% больше
показателей апреля 2016 г. и на 5,8% меньше, чем за март 2017 г. За 4 месяца было
произведено 83,1 тыс. т продукции (+7,8%). Напомним, в Украине производство шоколада
за 2016 год упало на 6,7%.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОУСІВ (в т.ч. КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ, ГІРЧИЦЯ)

ТМ "Щедро" обновляет рецептуру и
упаковку кетчупов
25.05.2017

Торговая марка "Щедро" выпустила кетчупы с обновленными
рецептурами, в новом дизайне и упаковке. Натуральность продукции
подтверждена эко-сертификацией "Зеленый журавлик".
В линейку кетчупов входят: Кетчуп «Нежный»; «Шашлычный» с ароматом черного
перца, паприки, чеснока и нотками тмина и кориандра; Кетчуп «Чили» с острой смесью
перцев; Кетчуп «Барбекю» с паприкой, карри, кориандром, тмином, куркумой и мускатным
орехом. Кроме того, самые популярные вкусы линейки – «Шашлычный» и «Нежный» получили новый удобный и доступный формат упаковки. Кроме обычного дой-пака 0.3 кг,
они теперь будут выпускаться в мини-формате – 0.2 кг.
Читать полностью >>>
По материалам news.unipack.ru
 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Украинцы стали пить меньше минералки и больше
энергетических напитков

 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

23.05.2017

Российские кондитеры потеряют $15-17 млн в год
из-за украинских пошлин
22.05.2017

Украина приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в
отношении шоколадных изделий из России сроком на пять лет. Ставка
пошлины составит 31,33%.
Решение вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Ассоциация "Укркондпром" приветствует введение пошлин на российские шоколадные
изделия и считает их логичным шагом, завершившим процедуру антидемпингового
расследования, сообщил глава ассоциации Александр Балдинюк. "Украинские санкции
могут в отношении российских товаров сегодня действовать, завтра - нет, но демпинг был,
пошлины введены, и они являются логичным шагом, который завершил процедуру
антидемпингового расследования. Сейчас поставки российских кондизделий не
осуществляются, но сохраняется угроза демпинга в будущем. Украинские же кондизделия
являются объектом санитарных санкций России, а не торговых ограничений", - сказал он.
По словам А. Балдинюка, ассоциация "Укркондпром" выступила инициатором проведения
антидемпингового расследования относительно импорта в Украину кондитерских изделий,
которое началось еще до ввода санкций в отношении кондитерских изделий из РФ. "Россия
в 2015 году осуществляла демпинг своими товарами нашего рынка, этот факт был
установлен Украиной. МЭРТ проводил комплексное, профессиональное исследование по
вопросу демпинга российскими кондитерами в соответствии с украинским
законодательством и нормами ВТО", - отметил глава ассоциации. Инициаторами
антидемпингового расследования также выступили ДП "Кондитерская корпорация
"РОШЕН", ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", ПАО "Кондитерская фабрика
"Харьковчанка", ПАО "Полтавакондитер". Российские кондитеры по итогам 2017 года могут
недополучить $15-17 млн из-за введения Украиной антидемпинговой пошлины на
шоколадные изделия, произведенные в России, подсчитали эксперты Центра исследований
кондитерского рынка (ЦИКР). В 2016 году экспорт российских шоколадных изделий на
украинский рынок составил 7,5 тыс. тонн на сумму $22,9 млн, что составляет почти 5%
российского экспорта шоколадных изделий. Хотя роль Украины в экспортных поставках
российских кондитерских изделий в последние годы снижалась, она входит в десятку
основных стран - покупателей российских сладостей, говорится в сообщении ЦИКР.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания «Ярыч» представил свою
продукцию в Канаде
22.05.2017

В Торонто 2-4 мая 2017 г. прошла международная выставка
пищевой промышленности SIAL Canada, на которой представила свою
продукцию украинская кондитерская фабрика «Ярыч».
SIAL Canada – не просто возможность познакомить потенциальных партнёров со
своими товарами. Это современная площадка для профессионалов со всего мира,
позволяющая понять, куда движется рынок, уловить его тенденции. По результатам
мероприятия, в SIAL Canada-2017 приняли участие 930 компаний из 60 стран мира. Его
посетили 15 тысяч профессионалов, работающих в сфере ритейлинга и HoReCa.
Выставочная площадь заняла 240 000 квадратных футов. После подписания и ратификации
Договора о свободной торговле с Канадой в марте 2017 года для украинского бизнеса
открылись новые перспективы. Канада является крупным импортёром хлебобулочных и
кондитерских изделий. А так как в рамках соглашения украинские товары не будут
облагаться пошлиной, они смогут свободно конкурировать на этом рынке.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

28

За последний год в период с апреля 2016 г. и по март 2017 г. рынок
безалкогольных напитков (минеральная вода, сладкая газированная вода,
холодный чай и энергетические напитки) Украины вырос на 15,25% в
денежном выражении и на 4,7% в объемах проданных литров.
Обороты продаж категории безалкогольных напитков за 2016 год демонстрировали
рост +26,17% в денежном выражении и при этом падение в —4,16% в натуральном
выражении. Основной причиной для позитивной динамики этого года стало замедление
роста цен на украинском рынке для всех безалкогольных напитков по сравнению с
прошлым годом: +10,08% за литр в 2017 против +31,65% годом ранее. Изменения
показывает небольшая, но очень активно растущая категория, как в объемах, так и в
деньгах — энергетические напитки, которая за счет развивающихся недорогих брендов
увеличила продажи в литрах на 16,9% и стала лидером роста в объемах среди всех
безалкогольных напитков. "Рынок безалкогольных напитков один из немногих,
показывающих позитивную динамику и потребительские тенденции, — говорит Снежана
Абдуллина, руководитель отдела по работе с производителями безалкогольных напитков,
пива и молока, Nielsen в Украине. — За ростом рынка безалкогольных напитков, который
наблюдается в Украине, стоят титанические усилия производителей, работающих в
условиях инфляции и с акцентом на силу бренда, ценовые привлекательные предложения
и новые вариации напитков в ответ на потребности отечественного потребителя и
популяризацию культуры потребления. Например, сладкая газированная вода и
энергетики без сахара созданы для активного потребителя, который ведет здоровый образ
жизни и следит за калориями, при этом продолжает пить свой любимый напиток". В
каждой из категорий группы представлены продукты собственных марок сетей, однако в
энергетических и сладких газированных напитках продажи частных марок в литрах растут
на +22,0% и + 32,8 %, соответственно. В то же время в минеральной воде и в холодном чае
доля продаж падает на -8,5% и — 6,5%, соответственно. Что свидетельствует о восприятии
собственных торговых марок потребителем все еще как продуктов по более доступной
цене. В каналах торговли тоже происходят изменения: заметный рост продаж и важности
канала современной торговли — супер\гипер\минимаркеты; и при этом заметно падение
всех каналов традиционной розницы не только по важности, но и в натуральном и
денежном выражениях. Так, самый большой канал традиционной розницы —
продовольственные магазины — стал продавать меньше безалкогольных напитков в
объемах на -2,5% за период с апреля 2016 по март 2017 года по сравнению с таким же
периодом в прошлом году. Снежана Абдуллина добавляет: "Что влияет на тенденцию? Вопервых, цена, которая исторически выше, чем в современной рознице, растет быстрее в
традиционных каналах торговли и, судя по реакции потребителей, заставляет их делать
покупки напитка в более дешевом магазине. Во-вторых, ценовые акции, которыми
стимулируют продажи в сетевых магазинах, переманивая потребителей из других каналов
торговли. В-третьих, широкий и актуальный ассортимент, который имеет все большее
значение для украинского потребителя".
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам trademaster.ua
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 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

Украина в апреле сократила производство
водки на 18,6%
24.05.2017

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в
апреле 2017 г. к соответствующему месяцу 2016 г. уменьшилось на 18,6%,
составив 688 тыс. дал. Об этом сообщает Госслужба статистики.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом
к марту 2017 г. производство водки выросло на 71,3%. За 4 месяца было произведено 4 млн
653 тыс. дал (-23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016). Производство пива
солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в апреле
2017 г. в годовом исчислении уменьшилось на 2,8% - до 17,6 млн дал, в месячном - выросло
на 8,8%. За 4 месяца - 50,9 млн дал (-3,1%). Производство коньяков и бренди в апреле 2017 г.
выросло на 112,3% по сравнению с апрелем 2016 г. и составило 164 тыс. дал, по сравнению
с мартом 2017 г. - уменьшилось на 1,3%. За 4 месяца - 653 тыс. дал (-29,7%). Производство
ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в апреле 2017 г.
против апреля 2016 г. уменьшилось на 3,7% и составило 579 тыс. дал, по сравнению с
мартом 2017 г. - выросло на 45,9%. За 4 месяца - 1 млн 811 тыс. дал (+9,8%). Производство
сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в апреле 2017 г. по
сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. сократилось на 5,1% и составило 7,3 млрд штук,
по сравнению с мартом 2017 г. - уменьшилось на 0,2%. За 4 месяца - 27,9 млрд штук (-5,9%).
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Госмонополист "Укрспирт" выплатил
24,5 млн грн дивидендов
20.05.2017

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной
промышленности "Укрспирт" за январь-март 2017 года перечислило в
государственный бюджет 24,5 млн грн дивидендов.
Сумма дивидендов составляет 75% от суммы полученного предприятием чистого
дохода за первый квартал текущего года, который составил 32,7 млн грн. Как сообщалось,
"Укрспирт" в январе-марте 2017 года увеличил производство спирта по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 4,3% — до 2,36 млн дал. Чистая прибыль "Укрспирта"
за 2016 год составила 97,1 млн грн против чистого убытка в 84 млн грн за 2015 год.
Объемы произведенной продукции в 2016 году на предприятиях "Укрспирта" увеличились
на 2% — до 1,822 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Доля этилового спирта в
общем объеме производства составляет 93,5%. "Укрспирт" находится в управлении
Министерства аграрной политики и продовольствия, которое разработало законопроект о
приватизации госкомпании. Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" — более 30
млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Искусство зарабатывать на
пивоваренном ячмене
25.05.2017

Пивоваренный ячмень — нишевая культура для украинских
аграриев, ведь спрос со стороны солодовых заводов на него ограничен. Тем
не менее предприятия, которые успели на данный поезд, получают
хорошую прибыль.
«Всех фермеров, которые выращивают пивоваренный ячмень для нужд
«Славутского солодового завода» (принадлежит группе Soufflet. — Прим. авт.), компания в
буквальном смысле слова лелеет», — рассказывает заместитель генерального директора
Soufflet Agro Ukraine Флоран Гинье. Это порядка 300 фермерских хозяйств. «Мы предлагаем
сельхозпредприятиям, которые сотрудничают с нами, полный пакет услуг: от продажи
семян ячменя специальных сортов до консультационных услуг в период вегетации
растений. Мы также гарантируем производителям определенное количество закупок, что
позволяет им прогнозировать рентабельность», — добавляет господин Гинье.
Подавляющее большинство производителей пивоваренного ячменя работают по
форвардным контрактам с солодовыми заводами, которые также предоставляют фермерам
СЗР, семена и обеспечивают реализацию их товара. Так, в ООО «Имени Богдана
Хмельницкого» ячмень занимает около 30% площадей из имеющихся в обороте 1300 га.
«Мы сеем сорта западной селекции: «Мальс», «Себастьян», «Скарлет». Их охотно покупают
солодовые заводы, заключая контракты на дальнейшие поставки», — констатирует
директор компании Константин Иванов. Примечательно то, что выращивают
пивоваренный ячмень в основном небольшие хозяйства, но не каждый хочет и может, ведь
солодовым заводам необходим ячмень определенного качества.Содержание белка в зерне
не должно превышать 11,5%. Завод заплатит больше, если ячменные зернышки будут
короткими, толстыми и с высоким содержанием крахмала. Александр Ивашин,
региональный директор компании Malteurop, занимающейся производством солода,
считает, что украинские заводы нуждаются в ячмене зарубежной селекции. «Сорта
европейской селекции высокопроизводительные и обеспечивают высокое качество солода.
Украинская селекция пока на несколько шагов позади», — сказал он журналистам в ходе
AgriDrink. В целом в Государственном реестре сортов растений Украины зарегистрировано
148 сортов ячменя, в том числе 65 — пивоваренного. В то же время в Украине пока нет
отдельного ГОСТа для выращивания пивоваренного ячменя, аграрии пользуются ГОСТом
1998 года, который уже давно устарел. Такую информацию предоставила гендиректор
ассоциации «Укрпиво» Галина Коренькова. Не существует также и отдельного таможенного
кода на пивоваренные сорта. Подсчитать количество ячменя, отправленного на экспорт
для пивоварения, можно только по названию сортов. Недооценивать перспективы
выращивания ячменя в Украине не стоит, считает Флоран Гинье. «Рентабельность
производства этой культуры не самая высокая, но регулярная», — констатирует он,
добавляя, что ее можно сравнить с рентабельностью пшеницы. «Несмотря на сильную
засуху, в последние два года рентабельность ячменя составляла 50-52%. Максимальный
урожай в лучшие годы был 52 ц/га», — подтвердил Константин Иванов. При этом
пивоваренные сорта ячменя стоят на 20% дороже по сравнению с фуражными. Осенью
2016-го стоимость пивоваренного ячменя составляла 4300 грн/т. Но преимущества этой
культуры не только в материальном доходе. Яровой ячмень позволяет фермерам
выполнить нормы севооборота на своих земельных участках. «Зимой земля, отведенная
под ячмень, отдыхает, в отличие от той, которая засеяна озимой пшеницей. Яровой ячмень
хорошо использовать после сахарной свеклы», — рассказывает заместитель генерального
директора Soufflet Agro Ukraine. Еще одним преимуществом этой культуры является
недлительное финансирование ее выращивания — около 5 месяцев, что значительно
меньше, чем в случае с озимыми. Кроме этого, продукты переработки ячменя часто
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используются хозяйствами, которые его выращивают, как корм для животных либо
реализуются на рынке другим животноводческим компаниям. Сегодня пивоваренный
ячмень выращивают в 13 областях, из них рекордсменами являются Хмельницкая,
Киевская и Тернопольская. Основным риском производства этой культуры остается
погодный фактор. «Если весна окажется поздней, ячмень не будет иметь времени для
кущения, и это уменьшит потенциал его урожайности», — отмечает представитель Soufflet
Agro Ukraine. Но с улучшением посевной техники и усовершенствованием технологий
выращивания этой культуры можно нивелировать даже погодный фактор. В 2016 году, по
данным Госстата, урожай ячменя вырос на 11% - до 9,4 млн тонн. Но есть и обратная
сторона медали: пивной рынок Украины продолжает падать уже который год подряд, а
соответственно, снижается и спрос на продукцию для пивоварения. В 2016-м производство
пива сократилось на 7,4%, до 180 млн дал. «Вследствие уменьшения спроса со стороны
основных компаний-производителей солода в последние годы мы вынуждены сокращать
посевные площади под этой культурой», — сетует руководитель ООО «Имени Богдана
Хмельницкого». Солодовые заводы в 2016 году изготовили 288 тыс. тонн солода при общей
мощности около 510 тыс. тонн, говорит Галина Коренькова. Ситуация с потреблением пива
в Украине осложняется достаточно низкими ценами на крепкий алкоголь.
Непропорциональный рост акцизов на пиво и крепкий алкоголь не способствует
увеличению спроса на солодовый напиток в Украине, считает глава Украинского общества
экономических свобод Марьян Заблоцкий. «Если в ЕС в структуре потребления доля
«тяжелых» алкогольных напитков не превышает 25%, то в Украине им отдает
предпочтение треть потребителей. Государство годами стимулировало употребление
крепкого алкоголя. Так, за цену бутылки водки в Украине можно купить примерно 5
бутылок пива. В других странах стоимость крепкого алкогольного напитка вдвое выше», —
отметил он. Единственным выходом из сложившейся ситуации для украинских фермеров
остается наращивание экспортных поставок. Ежегодно Украина экспортирует почти 5 млн
тонн ячменя. «До сих пор существует психологический барьер относительно экспорта
украинского пивоваренного ячменя, особенно в части чистоты сорта, что является очень
важным моментом. Но после 10 лет строительства цепочки поставки от фермера до завода
мы шаг за шагом получаем успешные результаты в выращивании этой нишевой культуры
в Украине», — с оптимизмом говорит Флоран Гинье. Экспорт ячменя из Украины по итогам
первой половины 2016/17 МГ составил 4,3 млн тонн. По словам аналитиков
консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», за отчетный период доля ключевого
импортера украинского ячменя — Саудовской Аравии — сократилась до 40% в структуре
экспорта ячменя из Украины (53% было по итогам прошлого сезона). «В текущем сезоне
выделяется Ливия, которая за первую половину сезона импортировала уже на 68% больше,
чем за весь прошлый маркетинговый год (750 тыс. тонн против 446 тыс. тонн в 2015/16
МГ). Стоит отметить также Иорданию среди важных рынков сбыта текущего сезона. В
2016/17 МГ эта страна уже успела войти в топ-5 направлений экспорта украинского
ячменя», - добавили аналитики. В 2016 г. Еврокомиссия увеличила размер беспошлинной
квоты на украинский ячмень на 20 тыс. тонн - до 270 тыс. тонн. Для вступления данного
решения в силу оно должно быть утверждено Советом ЕС и Европарламентом.
Читать полностью >>>
По материалам msb.aval.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Как дистрибьюторы сигарет вступили в борьбу за
освободившееся место под солнцем
22.05.2017

Этой весной украинские курильщики оказались перед непростым
выбором - бросать курить или курить что попало. Ходовые марки сигарет
исчезли с прилавков.
Киоски предлагали лишь самые дешёвые сорта, которые не пользовались
спросом у покупателей. Через несколько недель ситуация начала улучшаться, но и сейчас в
поисках любимой марки зачастую приходится обойти несколько точек. Это связано с
интересом правоохранительных органов к крупнейшему дистрибьютору табачных изделий
- компании TEDIS Ukraine, а именно апрельскому аресту её счетов и складов с продукцией,
что, естественно, привело к перебоям в поставках. "Перебои в работе компании TEDIS
Ukraine существенно повлияли на работу нашей компании и всей отрасли. Отсутствие
полноценной реализации привело к проблемам с оплатой за продукцию нашего
производства. В результате под угрозой оказались отчисления в бюджет от оплаты
акцизного и других налогов. Для удовлетворения возросшего спроса потребителей,
вызванного перебоями в бизнес-процессах компании TEDIS Ukraine, мы начали переговоры
с нашими основными розничными партнёрами и уже заключили временные соглашения о
прямых поставках с некоторыми из них, — говорит директор отдела корпоративных
вопросов и коммуникаций "Japan Tobacco International Украина Александр Когут.
Остальные производители воздерживаются от официальных комментариев. Эксперты
объясняют их нежелание высказываться публично тем, что рынок в процессе
переформатирования. Производители, оптовики и розничные торговцы ведут переговоры
о моделях дальнейшего сотрудничества, которые позволили бы избежать появления
проблем у всей отрасли из-за неприятностей у одного из субъектов хозяйствования. Так, по
словам генерального директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексея Дорошенко, у субъектов хозяйствования "сейчас есть интерес убрать TEDIS с
рынка, но она уходить не хочет, поэтому продолжаются торги.
История вопроса. Долгие годы оптовый рынок табачных изделий в Украине был
монополизован. Львиную долю на нём занимала компания TEDIS Ukraine (ранее
"Мегаполис Украина). Именно TEDIS Ukraine реализует на оптовом рынке сигареты таких
компаний, как Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group,
British American Tobacco и "BAT Украина. На долю торговых марок этих компаний
приходится 98% сигаретного рынка. В таком статусе компания работает с 2013 года.
Сложности у "Мегаполис Украина начались в 2015 году. Небольшие дистрибьюторы
сигарет подали жалобу в Антимонопольный комитет, обвиняя компанию в том, что у них
есть лицензии на оптовую продажу, но заключить договоры с производителями они не
могут. Поэтому вынуждены покупать товар у "Мегаполиса. Розничные же торговцы были
недовольны сложившейся системой взаимоотношений производителя, оптовиков и
представителей розничной торговли. Некоторые из них считали, что максимальные
розничные цены, которые устанавливают производители, слишком низкие, а отпускные
цены чересчур высокие. Это делало работу мелких точек нерентабельной. Однако
производители сигарет поясняли, что им удобно работать с "Мегаполисом. Главным
плюсом сотрудничества была прозрачность фискальной стороны. После появления
"Мегаполиса, по словам производителей, значительно увеличились налоговые поступления
в бюджет и уменьшились объёмы контрабанды в Европу. В начале 2016 года к
недовольству конкурентов добавились слухи о том, что один из акционеров "МегаполисУкраина, Игорь Кесаев, — гражданин РФ, финансово поддерживает сепаратистов. Однако
после непродолжительных акций протестов тема сошла на нет. Дистрибьютор сменил
название на TEDIS, а АМКУ провёл расследование относительно деятельности компании и
оштрафовал её на 431 млн грн по причине нарушения антимонопольного
законодательства. Возникает резонный вопрос: почему TEDIS оштрафовали только в этом
году, если монопольное положение она занимает более трёх лет? В АМКУ Фокусу
объяснили, что в условиях, когда на рынке задействовано значительное количество
игроков, а период анализа превышает один год и затрагивает ситуацию на смежных
рынках, решения быстро не принимаются. Также некоторое время занимает и обеспечения

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

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

процессуальных прав участников рынка, в частности, право на защиту, что соответствует
стандартам мировой практики. TEDIS заплатила в казну наложенный на неё штраф. Однако
на этом история не закончилась. В марте этого года генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко на своей странице в соцсети написал: "Под влиянием Кесаева на ключевые
должности в TEDIS были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с
членом совета директоров российского завода имени Дегтярёва — одного из поставщиков
оружия террористическим организациями "ДНР-ЛНР. Более того, несмотря на то, что по
решению СНБО Кесаев не имел права выводить деньги из страны, генпрокурор утверждает,
что через счета фирм-транзитёров за 2015–2017 годы им было выведено 2,5 млрд грн. В
TEDIS на слова Луценко отреагировали лаконично: "Компания TEDIS Ukraine опровергает
все выдвинутые в свой адрес обвинения. В апреле счета компании были арестованы. И хотя
11 мая Печерский районный суд Киева постановил отменить арест денежных средств
TEDIS, сложившиеся годами логистические цепочки торговли сигарет были нарушены.
Дешевле отдадите? Как поясняет Дорошенко, "моральной компенсацией
курильщикам за проблемы с поиском сигарет станет некоторое снижение их цены после
замены монополиста-оптовика на несколько независимых компаний. "Увеличение
количества поставщиков приведёт к изменениям цен. По крайней мере цены смогут
оставаться на прежнем уровне благодаря сдерживанию торговой наценки, так как
торговые сети борются сейчас за покупателя и готовы делиться с ним своей прибылью.
Цена может снизиться на 1-2 грн в зависимости от марки сигарет, — поясняет Фокусу
эксперт. Впрочем, на снижение цен на сигареты можно надеяться лишь в том случае, если
на табачном рынке будут конкурировать несколько независимых дистрибьюторов. Если же
одного монополиста сменит другой, каких-либо изменений в ценовой политике табачных
компаний ожидать не стоит. А как поясняет глава организации "Украинское общество
экономических свобод Марьян Заблоцкий, государство косвенно заинтересовано в том,
чтобы цены на табачные изделия были как можно выше, что связано с особенностями
налогообложения табачного бизнеса. Производители платят специфическую ставку за
производство 1 тыс. штук, которая составляет около 500 грн, и адвалорную ставку
акцизного налога в размере 15%. Указанная ставка взимается с конечной стоимости пачки
сигарет, соответственно, налоговый сбор с дорогих сигарет выше. По словам Заблоцкого, в
странах ЕС уже давно поняли "перекосы такой системы налогообложения. Поэтому с 2010го по 2014 год многие европейские страны существенно снизили ставки адвалорного
акциза. К примеру, в Швеции, Дании и Нидерландах он составляет всего 1%. Сейчас борьба
за оптовый рынок табачных изделий в самом разгаре, и она будет не из простых. Оптовая
торговля сигаретами — денежный бизнес. Для понимания: табачная отрасль в прошлом
году заплатила более 33 млрд грн акцизного налога. То есть оборот табачного рынка
страны составляет более 200 млрд грн в год. Хочется надеяться, что в итоге победит
честная конкуренция и на рынок выйдут независимые дистрибьюторы, а не произойдёт
банальная смена монополиста.
Читать полностью >>>
© Ольга Прядко
По материалам focus.ua
В госбюджет поступят еще 200 млн грн от
Тедис Украина
24.05.2017

По делу табачного монополиста Тедис Украина в государственный
бюджет поступят еще 200 млн грн. Об этом сообщил генпрокурор Юрий
Луценко, выступая с отчетом в Верховной Раде.
Как передает корреспондент LIGA.net, Луценко напомнил, что по этому дулу в
бюджет уже поступили 300 млн грн. Такова сумма штрафа, который выплатила компания
Тедис Украина. "Вернули 300, а будет еще 200 (млн грн - ред.)", - заверил Луценко. Ранее
стало известно, что ГПУ сообщила о подозрении бизнесмену Александру Грановскому.
Речь идет о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными
лицами Тедис Украина. 31 марта генпрокурор сообщил об обысках в компании Тедис
Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств
за границу, в том числе - для финансирования терроризма. По словам генпрокурора,
следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина
является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО
применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Также обыски
прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал
монопольному положению дистрибьютора табачных изделий. В Тедис Украина заявили,
что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких
оснований. 4 апреля Тедис Украина заявила об аресте банковских счетов и изъятии товара,
ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн. В Антимонопольном
комитете ранее заявили, что контроль над Тедис Украина со стороны граждан России не
подтверждается документами. По данным компании, конечными бенефициарами ООО
Тедис Украина являются физлица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В Украине разработали систему мониторинга
лесных ресурсов
12.05.2017

В Украине заработал уникальный стартап Znaydeno, который
позволит мониторить несанкционированную вырубку лесов, уведомляя об
этом в режиме реального времени.
Первую в своем роде систему мониторинга лесных угодий, аналога которой в
Украине нет, разработали специалисты компании SmartFarming, сообщают организаторы
проекта. Как отмечается, стартап объединяет новейшие программные разработки,
информацию дистанционного зондирования Земли и аэрофотосъемки беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). Проект также определяет места несанкционированной
утилизации мусора и нарушения границ земельных угодий. Более того, ожидается, что
стартап упростит работу аграрного бизнеса, позволяя мониторить и контролировать
посевы. Согласно статистике, за последние 15 лет лесные территории Украины
сократились на 634,2 тыс. га. При этом, по информации Государственного агентства лесных
ресурсов Украины, за 2015 г. объемы незаконных вырубок леса составили 24,1 тыс. м3,
выявлено более 6 565 случаев браконьерства. Соучредитель Znaydeno Артем Беленков
отметил, что именно поэтому команда специалистов задалась целью обеспечить
прозрачный мониторинг лесных угодий и сохранить природные ресурсы страны.
«Анализируя огромные объемы геопространственной информации мы зафиксировали
колоссальные уменьшения биомассы леса. Созданная веб-платформа позволит
правоохранительным органам и журналистам оперативно реагировать на нелегальные
вырубки леса и предотвращать преступления. Мы хотим добиться открытия
государственных реестров по разрешениям на вырубку лесов и ужесточения наказаний за
административные нарушения», — пояснил Артем Беленков.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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 ДЕРЕВООБРОБКА

В Житомирской области построили новый завод
по переработке древесины
12.05.2017

ГАСИ Украины выдала сертификат готовности на законченный
строительством объект – предприятие по переработке древесины
«Украинская холдинговая лесопильная компания».
Предприятие, расположенное в Коростени (Житомирская обл.), специализируется на
переработке круглой деловой древесины. На новом производстве будет использоваться
передовое производственное оборудование известных австрийских и немецких компаний –
лидеров в данной отрасли. Благодаря современному оборудованию, которое гарантирует
точность распила ± 0,5 мм. и сушильным камерам с системой рекуперации австрийской
компании Mühlböck, продукты Rezult имеют идеальную геометрию и высокое качество
сушки с минимальными энергозатратами. Отходы не попадают в окружающую среду,
испарения и тепло абсорбируются рекуператором и возвращаются в технологию. Система
контроля качества MICROTEC помогает избежать ошибок свойственных «человеческому
фактору». Технологический процесс предусматривает переработку бревен на
пилопродукцию, ее дальнейшую сортировку, обработку и хранение. Отсортированный
лесоматериал будет храниться на открытом складе площадью 42 тыс. кв.м. Отходы от
основного производства: кора деревьев, опилки, щепки пускаются на переработку. Так из
трески производится композитная плита, кора служит горючим для биологической
энергоустановки, а опилки - сырьем для производства пеллет. Предприятие Украинская
холдинговая лесопильная компания нацелено на создание новых рабочих мест и
трудоустройство подрастающей молодежи из числа жителей города Коростень и
Коростенского района, в частности выпускников Житомирского техникума механической
обработки и государственного технологического университета….
Читать полностью (фото) >>>
По материалам lisderevmash.ua
На Львівщині з’явилося перше підприємство, що працює
на безвідходному виробництві
21.05.2017

Днями, у с. Тартак Кам’янка-Бузького району на деревообробному
виробництві підприємства “Львів-Пак” встановили котельню, яка обслуговує
потужності завдяки альтернативним ресурсам.
Відходи від деревообробки стануть основою для опалення приміщень, таким чином
підприємство стало безвідходним. Найближчим часом у виробництво інвестують ще 25
мільйонів гривень, які використають для запуску виробництва деревного вугілля та лінії з
виготовлення комплектуючих для дерев’яних піддонів, і дадуть роботу 40 людям.
«Важливо, що на таких підприємствах, усю продукцію, яку виробляють підтверджують
відповідним сертифікатом. Відповідно, вона може реалізовуватись на території Євросоюзу.
Це реальний приклад як український бізнес інтегрується в бізнес європейський» наголосив під час огляду виробництва перший заступник голови Львівської ОДА, Ростислав
Замлинський. Нагадаємо, 22 серпня 2016 р. за участі голови Львівської ОДА Олега Синютки,
першого заступника голови райдержадміністрації Андрія Вашківського, голови районної
ради Тараса Келеберди відбулося урочисте відкриття нового цеху ПП«Львів-ПАК» в
с.Тартак. Директор ПП «Львів-ПАК» Андрій Кравчук ознайомив гостей з робочим процесом
переробки деревини в новому цеху. За словами керівника підприємства фірма «Львів-ПАК»
почала свою діяльність у 2006 р. Підприємство пройшло нелегкий, але успішний шлях від
невеликого деревообробного підприємства до цілісного комплексу з потужним
виробничим потенціалом. На даний час діяльність компанії охоплює підприємства країн
Західної Європи, а також великі українські організації, що розвиваються. Основні види
продукції та послуг компанії – лісопильне та стругальне виробництво, виробництво
дерев’яної тари, оптова торгівля деревиною, виробництво інших виробів з деревини,
виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння. Також
надання допоміжних послуг у лісовому господарстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами varta.com.ua
АМКУ одобрил продажу «Коростенского завода МДФ»
иностранным інвесторам
26.05.2017

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании
Kronospan Holdings P.L.C. (Кипр), входящей в международную группу
Kronospan, приобрести акции ЧАО «Коростенский завод МДФ» (Киев,
фактическое местонахождения — Коростень, Житомирской области).
Сейчас его собственником является украинский бизнесмен Леонид Юрушев,
передает Интерфакс-Украина. Согласно решению временной административной коллегии
АМКУ № 7-р/тк от 11 мая 2017 года, речь идет о концентрации компанией Kronospan
Holdings P.L.C. акций ЧАО «Коростенский завод МДФ» в количестве, обеспечивающем
превышение 50% голосов в его высшем органе управления. «Предоставить разрешение на
концентрацию в виде приобретения компанией Kronospan Holdings P.L.C. акций ЧАО
„Коростенский завод МДФ“, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления общества», — указано в решении временной административной коллегии
АМКУ. Как отмечается в документе Антимонопольного комитета, в рамках
запланированной транзакции группа Kronospan намерена оптимизировать существующие
технологии и повысить эффективность Коростенского завода МДФ. Kronospan также
рассматривает возможность привлечения дополнительных реальных инвестиций для
завода, планирует наращивать его экспортный потенциал относительно продукции с
высокой добавленной стоимостью, в том числе на новые внешние рынки. Кроме того,
Kronospan намерена работать над диверсификацией портфеля продукции завода,
улучшением эффективности логистики и сроков поставок потребителям. Временная
административная коллегия АМКУ обязала участников концентрации не создавать
неправомерных преград для доступа или устранения с рынков МДФ/ХДФ, ЛМДФ, Л-ХДФ,
ламинированного пола продавцов или производителей такой продукции, резидентов или
нерезидентов Украины. В течение трех лет, начиная со следующего года после
концентрации, Kronospan Holdings P.L.C. должна будет подавать в АМКУ информацию о
производстве, продажах в Украине и экспорте продукции ЧАО «Коростенский завод МДФ»,
а также информацию об объемах импорта и реализации группой Kronospan продукции
МДФ/ХДФ, ЛМДФ, Л-ХДФ, ламинированного пола в Украине. Кроме того, в течение двух лет
со дня осуществления концентрации Kronospan Holdings P.L.C. должна будет подавать в
АМКУ информацию об увеличении Коростенским заводом МДФ цены на продукцию более
чем на 10%. Коростенский завод выпускает плиты МДФ (300 тыс. куб.м. в год) и ламинат (6
млн куб.м) под торговой маркой REZULT. Завод имеет большие складские помещения и
сеть транспортных коммуникаций. В 2016 году ЧАО «Коростенский завод МДФ» увеличило
чистый доход на 1,5% по сравнению с 2015 годом — до 1,004 млрд грн и сократило чистый
убыток в 4,8 раза, до 10,085 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Львівщина збільшила експортні потужності
у виробництві меблів

В Житомирской области создадут предприятие,
которое будет добывать янтарь

25.05.2017

На Львівщині у Яворівському районі відбулось урочисте відкриття
нової черги потужностей данської кампанії «Крагелюнд Феніче Холдінг та
Інновейшн Лівінг». Про це пише varta.com.ua
На святковому заході побував Посол ЄС, Голова Представництва ЄС в Україні Хюго
Мінгареллі, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України – Іванна Климпуш-Цинцадзе та голова Львівської ОДА Олег Синютка. Наразі
підприємство здебільшого орієнтоване на продаж продукції закордон, а захід на ринок
України тільки заплановано. «З відкриттям цього підприємства ще більше родин довкола
будуть залучені в його роботу. Все більше родин будуть відповідати тим стандартам, які
приносять до нас закордонні партнери, вкладаючи, вірячи і сподіваючись на нас тут в
Україні, а також навчаючи нас новому виробництву. Переконана, що й нашого досвіду є
достатньо для того щоб і ми доклалися до цієї спільної розбудови нових можливостей як
для нас так і для Європи», - зазначає Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вже станом на 2017 рік
інвестиції у підприємство сягнули 3 338 154 доларів США, з яких 1 002 442 доларів США грошовими коштами, а 115 712 доларів США - швейним та деревообробним обладнанням.
Голова Львівської ОДА зазначив, що такий захід позитивно скажеться на районі, а обласна
влада має потужну причину вкладати інвестиції в інфраструктуру за для забезпечення
комфорту та бізнес клімату. «Зараз маємо до цього підприємства відреконструйовану
дорогу сюди. Ми пообіцяли інвестору – якщо він буде розширювати виробництво, то зі
сторони влади ми забезпечимо інфраструктуру, яка би забезпечувала комфортний бізнес. І
виграють від цього мешканці Львівщини», - наголосив Олег Синютка. Підприємство
засноване у 2008 році, але після таких інвестицій та відкриття нових потужностей в планах
компанії збільшення оборотів підприємства до 35 мільйонів гривень вже цьогоріч, а у 2018
до 56 мільйонів гривень за рахунок збільшення виробництва м’яких меблів.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами varta.com.ua
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «Астра люкс» розіграла мільйон
на форму для генералів

23.05.2017

В Житомире 22 мая комиссия облсовета согласовала образование
предприятия «Недра Житомирщины»; этот вопрос еще должны утвердить
депутаты на сессии облсовета 25 мая.
Комиссия областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности
поддержала создание коммунального предприятия Житомирского областного совета
«Недра Житомирщины». Основными направлениями его деятельности станут добыча,
переработка и обогащение песка, торфа и других нерудных полезных ископаемых, а также
изготовление и реализация соответствующей продукции. «Это предприятие также будет
заниматься вопросами добычи янтаря, разработкой месторождений полезных ископаемых
местного и общегосударственного значения. Если на сессии депутаты облсовета поддержат
этот проект решения, то предприятие «Недра Житомирщины» будет заниматься добычей
драгоценных и полудрагоценных камней, в т.ч. янтаря, а также изготовлением и
реализацией изделий из него», - уточнили в пресс-службе Житомирского облсовета.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
На Волині виявили підпільні цехи
з обробки бурштину
25.05.2017

На Волині виявили підпільні цехи з обробки бурштину та вилучили
майже 400 кг каменю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури
Волинської області, передає bbc.com
"Під час санкціонованих обшуків у помешканні громадянина та в приміщеннях, які
належать господарським товариствам, у місті Луцьку вилучено близько 400 кг каміння
бурштину-сирцю різних фракцій та обробленого "сонячного каменю", а також верстати для
його обробки", - сказано у повідомленні. Раніше на Рівненщині через бурштин затримали
районного прокурора. Влітку спецпідрозділи Нацполіції затримали групу незаконних
видобувачів бурштину, які збили безпілотники правоохоронців і мали бронемашину.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
В Ровенской области полиция изъяла
янтарь на 2 млн грн.

24.05.2017

Військова частина А2788 за результатами тендерів повідомила про
намір укласти дві угоди з ПрАТ «Астра Люкс» про закупівлю чоловічого
форменого одягу індивідуального пошиття на загальну суму 1,26 млн грн.
Для військовослужбовців ЗСУ зі строком поставки до серпня планують замовити: за
756 тис грн. – 97 костюмів з кітеля та штанів по 5 023 грн. і 63 пальта зимових по 4 271 грн.;
за 504 тис грн. – 160 костюмів із кітеля та штанів по 1 450 грн. і 160 пальт зимових по 1 700
грн. У першому випадку костюм і пальто разом коштуватиме 9 294 грн., у другому – 3 150
грн. Для порівняння, цьогоріч Міноборони замовляє літні польові костюми з тканини типів
3-4 класу 7 із куртки та штанів по 800-811 грн. За умовами обох нинішніх тендерів,
більшість використаних під час пошиття матеріалів має відповідати нормативній
документації підприємства-виробника. При цьому документація дешевшого тендеру щодо
160 костюмів і 160 пальт передбачає, що замовник надасть підряднику тканину костюмну
напіввовняну для верху кітеля, тканину пальтову сукняну для верху пальта, ґудзики
формені золотаві, нарукавні знаки «Державний прапор України». Цю закупівлю провели з
другої спроби, оскільки на перші торги не прийшов ніхто, крім переможця. А ще раніше три
процедури з такими ж обсягом та очікуваною вартістю в 504 тис грн. відмінили через
невірно заповнене оголошення. Сума потенційних угод на 0,001% нижча від загальної
очікуваної вартості в 1,26 млн грн. Єдиним конкурентом була ФОП Мосейчук Тетяна
Володимирівна, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час
аукціону. Кінцевим бенефіціаром і директором фірми «Астра Люкс» є Ольга Сергєєва.
Раніше вона була заступницею голови Солом’янської районної організації Партії регіонів,
яку очолював колишній перший проректор Національного авіаційного університету (НАУ)
та екс-нардеп Максим Луцький. Ілля Кротенко писав у газеті «Дзеркало тижня», що
керівництво НАУ до 2014 р. змушувало студентів під страхом відрахування купувати форму
від «Астра Люксу». За даними ЗМІ, Сергєєва була реальною власницею ТОВ «Формстиль»,
яке разом з «Астра люкс» часто було єдиними учасниками тендерів на пошив одягу.
Київський підприємець Тетяна Мосейчук вказала у держреєстрі та «Прозорро» номер
телефону 380444973000, який належить переможцю «Астра Люкс». Вона збиралась
залучати субпідрядника ТОВ «Прилуцька швейна фабрика «Корона», дилером якого є.
Фабрика належить Нікіті Добриніну – співвласнику ФГ «Байрон Агро» з Валентиною
Куліченко, власницею «Астра Люксу» Ольгою Сергеєвою та прописаним із нею за однією
адресою Юрієм Сергеєвим. Останній раніше був засновником ТОВ «Формстиль», реальною
власницею якого, за даними ЗМІ, була Сергеєва. Крім того, Добринін був помічником екснардепа від Партії регіонів Василя Грицака (не плутати з головою СБУ).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

27.05.2017

В Ровенской области во время обысков по месту работы и
жительства фигурантов уголовного дела правоохранители изъяли более
110 килограммов янтаря на сумму 2 млн гривен.
«26 мая, на основании постановления суда сотрудники Управления защиты
экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой
провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства.
Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до
50 мм. Стоимость изъятого янтаря достигает двух миллионов гривен», - говорится в
сообщении пресс-службы Национальной полиции. Ранее сообщалось, что в Ровенской
области полицейские обнаружили еще одно место нелегальной добычи янтаря.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 РИНОК КАНЦЕЛЯРІЇ. РИНОК ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Індійський посол оцінив і "пощупав"
волинські іграшки
23.05.2017

Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті відвідав центр Волині,
а також відвідав виробництво компанії "Тигрес". Про це повідомляє
служба новин порталу konkurent.in.ua
На виробництво посол завітав в кінці робочого дня, 23 травня, після зустрічі з
представниками волинського бізнесу, який ініціювала Волинська торгово-промислова
палата. Індійському послу організували екскурсію виробничими приміщеннями, під час
якої він оцінив та обмацав немало "тигресівських" іграшок. Як зауважила експортменеджер компанії "Тигрес" Галина Панас, вони мають намір налагодити експорт своєї
продукції в Індію, враховуючи, що там багато населення і великий ринок, а також імпорт
індійського текстилю. Манодж Кумар Бхарті зазначив, що презентує українського
виробника іграшок в Індії та спробує знайти для них гарних партнерів. Він наголосив, що в
його країні щороку народжується близько 22 мільйонів дітей.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами konkurent.in.ua
ВИРОБНИЦТВО УПАКОВКИ

СКЛЯНА & ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Сумах добігає кінця будівництво заводу з виробництва
упаковки для дитячого харчування

Україна скасувала мито на імпорт
виробів з фарфору
22.05.2017

Україна не продовжила 28,8% мито на імпорт посуду, столових
приборів і кухонних виробів з фарфору, запроваджене незалежно від країни
походження у 2014 році.
Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі опубліковане в газеті
"Урядовий кур'єр". Нагадаємо, у квітні 2014 року Україна ввела спецмито на імпорт у країну
посуду та столових і кухонних приборів із фарфору строком на три роки. "Застосування
спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних із
фарфору незалежно від країни походження та експорту мало позитивно вплинути на
фінансово-господарське становище національного товаровиробника. Зокрема, мало сприяти відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню й поновленню робочих
місць. При цьому, у результаті запровадження спецмита в 2015-2016 роках собівартість
посуду, столових приладів і кухонних виробів з фарфору зросла на 15,07%. Ціна імпорту
протягом дії спеціальних заходів в 2015-2016 роках знизилася на 6,19%. Обсяги імпорту
скоротилися в 2015 - на 62,03%, в 2016 р. - на 3,3%. У квітні 2015 року Єгипет поскаржився
на Україну в СОТ через мито на порцеляну. Нагадаємо, єдиний в Україні виробник фарфору
просить продовжити спецмита на імпорт. "Сьогодні, враховуючи те, що спецмито на
імпорт фарфорової продукції становить 28%, ми працюємо з нульовою рентабельністю", сказавгенеральний директор ТОВ "Дружківський фарфоровий завод" Роман Локтенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ТОВ «Гуалапак Україна» в липні 2017 р. в Сумах запустить новий
завод з виробництва упаковки для дитячого харчування з повним циклом
виробництва. Про це повідомляє Національний промисловий портал.
Новий завод площею 13,5 тисяч кв м на місці старого тролейбусного депо. Зведення
такого складного об’єкта стало дійсно відповідальним завданням, і виклик прийняла
генпідрядна організація ТОВ «Будівельно-монтажне управління №3». Багато часу і сил
зайняв демонтаж фундаменту і інших будівельних конструкцій для підготовки майданчика
до початку робіт. Установка металоконструкцій і укладання покрівлі були виконані до
настання холодів. Навіть зимовий період не став на заваді для будівельників: виконувалися
внутрішні оздоблювальні та електромонтажні роботи. На об’єкті працює понад 100 осіб,
залучено 12 субпідрядних організацій. За словами голови ради директорів ТОВ
«Будівельно-монтажне управління №3» Миколи Сердюка, на цей момент будівельні роботи
по зведенню виробничих приміщень виконані на 95%. Паралельно завершення будівельних
робіт проводиться переміщення виробничого обладнання в нові приміщення, благоустрій
території (укладання тротуарної плитки на внутрішньооб’єктного дорогах, парковці;
підсипка грунту для газонів і т.п.) і внутрішні оздоблювальні роботи адміністративнопобутового корпусу. Зведення цього об’єкта було виконано в основному сумськими
будівельниками, і всього кілька субпідрядних організацій були запрошені з інших регіонів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Объемы строительства в Украине за 4 месяца
выросли на 17,8%
27.05.2017

Предприятия Украины в январе-апреле 2017 г. выполнили
строительных работ на сумму 20,3 млрд гривен, что на 17,8% больше
аналогичного периода 2016 г.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом
в апреле 2017 г. по сравнению с апрелем 2016 г. объемы строительства выросли на 7,4%, а
по сравнению с мартом 2017 г. — уменьшились на 4,8%. В январе-апреле 2017 г. на
строительство зданий было потрачено 11 млрд 381,3 млн грн, из которых 6 млрд 331,3 млн
грн — на жилые дома, 5 млрд 50 млн грн — на нежилые. Объемы строительства
инженерных сооружений составили 8 млрд 917,4 млн грн. Новое строительство,
реконструкция и техническое перевооружение составили 81,3% от общего объема
выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 9,9% и 8,8%
соответственно. Наибольшие объемы строительства в январе-апреле были зафиксированы
в Киеве (5 млрд 295,6 млн грн, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г.) и
Харьковской области (2 млрд 210,5 млн грн, что на 29,8% больше, чем за аналогичный
период 2016). Напомним, в январе-марте 2017 г. объемы строительства выросли на 19,4%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ
 РИНОК ПІСКУ. РИНОК ГЛИНИ. КАОЛІН. РИНОК ГІПСУ. РИНОК КАМІННЯ

Підприємець, який незаконно намив майже 80 тис. кубометрів
піску з річки Десенка, постав перед судом

22.05.2017

Київською прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт
відносно колишнього директора ТОВ, який налагодив незаконний бізнес з
намиву піску з річки Десенка у промислових масштабах.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вказана особа, будучи
керівником комерційної структури, упродовж 2013 – 2014 років, під приводом проведення
робіт з берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському
парку пам’яті борців за свободу та незалежність України у Деснянському районі м. Києва,
здійснив незаконний намив та подальшу реалізацію піску з р. Десенка загальним об’ємом
майже 80 тис. м3 загальною вартістю понад 15 млн грн. Наразі досудове розслідування
завершено, обвинувальний акт за ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України направлено для
розгляду до Деснянського районного суду м. Києва. Крім того, з метою відшкодування
збитків місцевою прокуратурою заявлено цивільний позов. За вчинений злочин
зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до
дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури м.Києва
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Почему Украина не может экспортировать
металлоконструкции
25.05.2017

В Минрегионе обсудили будущее рынка строительных
металлоконструкций и его европейскую перспективу. Об этом пишет
Наталья Кушнир на портале abcnews.com.ua
Украина входит в топ-10 стран мира по производству металла, но ежегодно
тратит более 1 млрд грн на приобретение строительных металлоконструкций за рубежом.
При этом 80% украинского металла продается в качестве сырья, и только 20% в виде
готовых конструкций. Такие данные озвучили эксперты BRDO (Офис эффективного
регулирования) в рамках дискуссии "Железный стандарт: металлоконструкции между
вчера и завтра", организованной совместно с Минрегионом. Одной из причин такой
ситуации в BRDO называют регулирование отрасли устаревшими советскими нормами, что
не позволяет рынку развиваться и внедрять современные технологии в строительстве. Как
сообщила руководитель сектора "Строительство" BRDO Елена Шуляк, по оценкам
организации, 32 (54%) из 59 регуляторных актов требуют актуализации, а 7 (12%)
обладают чертами незаконных и поэтому должны быть отменены совсем. "Необходимо
улучшить нормы на рынках строительства и металлоконструкций", − соглашается
руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот.
По его словам, 44% нормативных актов, касающихся рынка металлоконструкций, должны
быть пересмотрены, 12% из них – отменены. Проводимая сейчас работа по модернизации
нормативной базы, говорит эксперт, соответствует соглашению об ассоциации с ЕС и
договору о свободной торговле. Председатель совета директоров УЦСС Владимир Носов
отметил, что сейчас Украина выполняет 6% стройработ от тех объемов, которые были в
советские времена, и такие показатели его явно не устраивают. Все дело в том, согласился
он, что национальный стандарт менее совершенен, чем европейский. "В европейских
стандартах все просто, там есть нормальные, четкие ответы на все вопросы, нет серых зон",
− говорит он. В свою очередь, министр регионального развития, строительства и ЖКХ
Геннадий Зубко тоже назвал рынок металлоконструкций главным среди всех рынков
строительной отрасли. "Рынок от изготовления до обработки смонтированных
конструкций в Украине формируют почти 830 предприятий. Ежегодно предприятия этого
рынка производят продукции для строительства более чем на 6 млрд гривен, генерируя
более 2,5 млрд грн добавленной стоимости и обеспечивая работой более 21 тыс. человек", −
отметил министр. Геннадий Зубко сообщил, что на 2017 год Минрегион разработал план по
пересмотру
государственных
строительных
норм,
требующий
отработки
с
представителями рынка металлоконструкций. "Минрегион уже сделал несколько важных
шагов, которые положительно повлияют на рынок металлоконструкций. Принят закон
№1817 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
усовершенствования градостроительной деятельности", который снижает барьеры в части
разрешительной документации на рынке металлоконструкций. Мы ввели электронный
сервис по разрешениям через ГАСИ, через который будет предоставляться до 60% всей
разрешительной документации", − подчеркнул Геннадий Зубко.
Зеленая книга. Для дальнейшего совершенствования нормативной документации,
регулирующей рынок металлоконструкций, эксперты BRDO провели системное отраслевое
исследование и разработали так называемую "зеленую книгу" − документ, определяющий
основные регуляторные проблемы и предлагающий пути их решения. По данным
исследования BRDO, система действующего регулирования рынка является препятствием
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для внедрения новых технологий и выхода производителей на международные рынки.
Профицит производства стали в Украине в сравнении с потреблением составляет 500%, но
экспортный потенциал ограничивается необходимостью сертификации продукции по
международным стандартам. "Текущее регулирование создает искусственные барьеры для
развития рынка и чрезмерно нагружает бизнес. Очищение регуляторного поля и
устранение несоответствий норм только в части системы профессиональной аттестации
специалистов и обеспечение бесплатного доступа к базе стандартов и госнорм уменьшит
финансовые затраты бизнеса на 39 млн грн в год", − отметила Елена Шуляк. Рынок
металлоконструкций – это высокотехнологичная отрасль с существенной добавленной
стоимостью для экономики страны и огромным потенциалом для роста. Таким образом,
перед государством стоит срочная задача по реформированию системы регулирования на
рынке путем отмены устаревших норм и переход на европейские стандарты, что позволит
раскрыть потенциал украинского рынка металлоконструкций.
Экспортный потенциал. Как отметил руководитель BRDO Алексей Гончарук, на
западе эффективные правила регулирования рынка работают давно. "Нам же нужно
пройти этот путь быстрее, и для этого нужно учитывать западный опыт", − подчеркнул он.
Владимир Носов предлагает предоставить достаточный (2-4 года) переходный период для
отказа от национальных стандартов, который позволит перевести и внедрить в Украине
необходимые европейские стандарты и качественно подготовить национальных
производителей к реальному внедрению евростандартов. Кроме того, эксперт настаивает
на прекращении параллельного действия двух ветвей стандартов (национальной и
европейской - Ред.) по изготовлению и монтажу металлоконструкций путем отмены
нацстандартов, существующих еще с советских времен. Это, по мнению Владимира Носова,
позволит, в частности, расширить экспортные возможности украинских производителей
металлоконструкций,
повысить
надежность
и безопасность
сооружений
из
металлоконструкций, создать более благоприятные условия для прихода иностранных
инвесторов и существенно снизить коррупционную составляющую. Подводя итог,
Геннадий Зубко пообещал, что Минрегон примет всю озвученную в ходе дискуссии
информацию, включая рекомендации и предложения, за основу для принятия решений по
регулированию отрасли в течение ближайшего года. "Ждем "белую книгу", наработку
документов, которые будут способствовать работе в этом сегменте", - отметил министр. Все
это, по его словам, нужно для того, чтобы украинские производители металлоконструкций
смогли получить огромный экспортный потенциал и наконец-то вышли на еврорынки.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Наталья Кушнир
По материалам abcnews.com.ua
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

ЛУН.ua покупает конкурента
"МирКвартир"
24.05.2017

Портал ЛУН.ua объявил о покупке бренда и торговой марки
"МирКвартир". Это один из старейших брендов среди изданий о
недвижимости на украинском рынке, он работает более 15 лет.
Изначально он издавался как журнал с объявлениями о жилье, затем - с данными о
новостройках, но бумажную версию издания закрыли, и остался сайт mirkvartir.ua. Его
посещаемость на момент продажи составляла примерно 500 тыс. пользователей в месяц.
Сумму сделки стороны не разглашают. По словам сооснователя ЛУН.ua Андрея Мимы,
компания и так собиралась запускать новый проект, и перед ней стал выбор: запускать его
на новом домене или на старом, узнаваемом. Для ускорения процесса выхода на рынок
выбрали второй вариант. "Мы подумали, что сможем вдохнуть новую жизнь в известный
портал, который в последние годы несколько потерял темп. Поэтому решили купить его и
сделать полный перезапуск. Вместо сайта с объявлениями он станет порталом новостроек именно так его знают многие пользователи", - говорит сооснователь ЛУН.ua. По его словам,
одна из основных причин такого решения: аудитория. Многие пользовались этим изданием
еще в эпоху до кризиса 2008 года, поэтому этот бренд хорошо знаком пользователям в
возрасте 35-45 лет. В то же время ЛУН.ua хорошо знают в группе 24-35 лет, но среди 35-45летних у "МирКвартир" узнаваемость выше. Сайт будут перезапускать с нуля. Разработкой
проекта займется новая команда. Он тоже будет связан с новостройками, но будет
отличаться от "ЛУН.Новостройки". Бумажное издание возрождать не будут.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЖИТЛОВА

Ввод жилья в Украине за 3 мес. увеличился на 9,3%,
без узаконенного самостроя - на 18,5%
23.05.2017

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте
2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 2 млн 9,3 тыс. м кв.
Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории
Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на
востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской обл. могут быть уточнены. По данным
Госстата, без учета домов, построенных без разрешения на выполнение строительных
работ и введенных по временному порядку принятия в эксплуатацию, показатель ввода
жилья в январе-марте-2017 вырос на 18,5% по сравнению с январем-мартом-2016. Согласно
сообщению, в городских населенных пунктах в январе-марте-2017 введено в эксплуатацию
1 млн 470,4 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 538,9 тыс. кв. м. При
этом 57% общего объема жилья введено в домах с двумя и более квартирами, 42,6% - в
одноквартирных домах и 0,4% - в общежитиях. В целом за три месяца текущего года
введено в эксплуатацию 24,218 тыс. квартир, при этом в городских населенных пунктах 19,512 тыс. квартир, в сельских введено 4,706 тыс. квартир. Средняя площадь квартир
составила соответственно 72,2 кв. м и 111,4 кв. м. В Киеве и области, а также во Львовской,
Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-марте-2017 введено в эксплуатацию
53,3% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 295,7 тыс. кв. м. Согласно статданным,
снижение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) за три месяца текущего
года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано в семи
областях Украины, рост - в 17. При этом наибольший рост зафиксирован в Полтавской
области (в 6,5 раза, до 63,8 тыс. кв. м). Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году
объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья без учета временно оккупированной
территории АРК и Севастополя сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн
366,8 тыс. кв. м, без узаконенного самостроя - сократился на 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

В ТЦ Киева зафиксирован рост максимальных
арендных ставок – JLL

В Украине зарегистрировали новый
индустриальный парк

25.05.2017

23.05.2017

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало
новый индустриальный парк «Золотоноша» в одноименном городе
Черкасской обл. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Целью создания индустриального парка является обеспечение устойчивого
экономического развития города Золотоноша путем формирования единой территории с
обустроенной инфраструктурой для размещения новых объектов промышленности,
инновационной сферы, логистики и сопутствующих услуг, направленных на обеспечение
экономического роста, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику города, повышение конкурентоспособности региона, увеличение поступлений в
бюджет г. Золотоноша и государственный бюджет Украины, а также активизации
инвестиционной деятельности как в городе, так и в регионе», - говорится в сообщении.
Также в министерстве отметили, что на территории парка планируется организовать
производство автозапчастей и комплектующих изделий для сельскохозяйственной
техники, производство электрооборудования, текстильное производство, комплексную
переработку и хранение овощей и фруктов.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
У Дніпрі на Слобожанському проспекті побудують
індустріальний парк
25.05.2017

Від нового проекту очікують пожвавлення внутрішнього
виробництва і створення нових робочих місць. Про це, на своєму сайті,
повідомляє Національний промисловий портал.
У Дніпрі визначили місце, де буде розташовуватися індустріальний парк – на
Слобожанському проспекті. Як пояснили куратори проекту, дана територія знаходиться в 5
км від центру міста і має всі необхідні комунікації. При цьому нові об’єкти планують
будувати на базі старих підприємств, повідомила прес-служба Дніпровського міської ради.
«Пройдено перший етап проектування – передпроектні пропозиції. Планувальними
рішеннями пропонується облаштувати бульвар, який виконає роль озелененою зони
обмеженого використання і відокремить територію індустріального парку від майбутнього
суспільного простору. Функціональне зонування парку передбачає розмежування
громадських будівель і споруд – експоцентру, офісних будівель, бізнес-центру як ядра
індустріального парку, фітнес-центру, закладів громадського харчування, а також зони
виробничих підприємств», – розповіла менеджер проекту «Індустріальний парк» Олена
Іваницька. Парк відкриє додаткові можливості для залучення в Дніпро інвесторів, тому що,
згідно з проектом, вони зможуть отримувати вже готові майданчики для забудови.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Максимальная арендная ставка в торговых центрах Киева в 1-м
квартале 2017 года увеличилась на 4,5% и составила 815 долл. за кв. м в год
(без учета НДС и операционных расходов). Об этом сообщили в пресс-службе
компании JLL.
При этом индивидуальные договоренности о фиксации курса доллара, которые
наблюдались в 2014-2016 годах, практически полностью уступили место новым договорам
аренды с указанием рыночной арендной ставки в иностранной валюте. Рост арендных
ставок обусловлен восстановлением потребительского рынка, увеличением активности
ритейлеров – как украинских, так и международных, а также уменьшением объема
вакантных помещений в торговых центрах на фоне нулевого ввода объектов. По данным
Укрстата, розничный товарооборот и заработная плата в реальном выражении в Украине
за 1-й квартал 2017 года продемонстрировали рост на 3,1% и 18,3% в годовом
сопоставлении соответственно. «В 1-м квартале наблюдались рост спроса со стороны
локальных ритейлеров и восстановление активности иностранных торговых операторов,
что, наряду с отсутствием нового ввода, привело к снижению доли свободных площадей.
Среди событий начала года стоит отметить открытия первого в Киеве магазина польского
обувного бренда ССС и первого в стране монобрендового магазина американской марки
спортивной обуви и одежды Saucony, – комментирует Марианна Игнатьева, аналитик
компании JLL (Украина). – Развитие продолжают как украинские моно- и мультибрендовые
fashion магазины, например, Jasmine, Vovk, Marsee’s, так и иностранные Ravin Jeans, Betty
Barclay, Rinascimento, Springfield, LTB, LC Waikiki и другие». Доля вакантных площадей в
качественных торговых центрах Киева в 1-м квартале 2017 года снизилась на 2,4 п.п.,
достигнув 9,7%. Уменьшение показателя наблюдалось во всех районах Киева, за
исключением Дарницкого и Деснянского, а наибольшее снижение произошло в
Святошинском районе в результате постепенного заполнения ТРЦ Lavina Mall, введенного в
конце 2016 года. Новые торговые центры в январе-марте 2017 года в Киеве открыты не
были. До конца года ожидается ввод трех торговых комплексов совокупной
арендопригодной площадью 48 тыс. кв. м: ТЦ «Смарт Плаза» (15 тыс. кв. м), ТРЦ Rive
Gauche, фаза 1 (22 тыс. кв. м), «Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 тыс. кв. м). «Отсутствие
ввода качественных торговых площадей и возобновление планов развития ритейлеров
дали возможность действующим проектам сократить вакантность, качественно улучшить
пул арендаторов, заменив тех, что демонстрировали низкий оборот, и повысить среднюю
арендную ставку. Сегодня собственники торговых центров уделяют все больше внимания
контролю за товарооборотом ритейлеров, соизмеряя ставку аренды с реальными
продажами, - отмечает Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей
компании JLL (Украина). – При этом в недавно открытых объектах новые договоры с
арендаторами торговой галереи подписываются с фиксированным увеличением ставки в
первые два-три года, так называемым step up rent. За это время торговые центры
заполняют имеющиеся свободные площади, достигают прогнозной посещаемости, что в
результате приводит к увеличению оборотов арендаторов».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «JLL»
 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ. МОСТИ & ТУНЕЛІ

Вакантность киевских ТРЦ
понижается
19.05.2017

По данным компании UTG уровень вакантности в действующих
торговых и торгово-развлекательных центрах столицы продолжает
понижаться. Об этом сообщает компания на своїй сайте.
Так, в апреле этого года доля свободных помещений составила 4,5% общей площади
объектов или 10% с учетом открывшегося в декабре прошлого года ТРЦ Lavina Mall. По
мнению аналитиков Департамента стратегического консалтинга компании UTG,
положительная тенденция к уменьшению свободных площадей в столичных торговоразвлекательных центрах наблюдается с конца 2016 года. Так, если весь ушедший год
средний показатель вакантности киевских ТРЦ составлял 6%, то начиная с ноября
прошлого года количество незанятых площадей начало понижаться. Тому во многом
способствует правильная маркетинговая политика управляющих компаний ТРЦ, их
налаженная работа с арендаторами, и атмосфера в торговых центрах, позволяющая
посетителям не только совершить покупки, а отвлечься и отдохнуть. Так же, как считает
Вадим Непоседов, президент компании UTG, «уменьшение вакантности торговых
помещений в ТРЦ столицы – положительный сигнал о постепенном восстановлении рынка
Украины и роста популярности посещения шопинг-моллов у украинцев. А дальнейшее
оживление потребительского спроса в 2017 году послужит стимулом для более
устойчивого восстановления спроса на качественные торговые площади со стороны
ритейлеров. При этом вакантность в лучших торговых центрах Киева в этом году вовсе
может достигнуть докризисного уровня в 1-2%».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «UTG»
Фирташа лишили звания
«республиканца»
22.05.2017

Суд признал за НБУ право собственности на крупнейший торговый
комплекс в Украине - «Республика». «ОЛИГАРХ» выяснил детали дела и
дальнейшие перспективы этого актива.
«Хозяйственный суд Киева 18 мая 2017 года удовлетворил иск Национального банка
к кипрской компании Berlinotto Limited об обращении взыскания на долю корпоративных
прав ООО «Мегаполисжилстрой», - сообщила 22 мая пресс-служба Национального банка
Украины. Кипрская фирма, входящая в орбиту Дмитрия Фирташа, владеет 100% в уставном
капитале ООО, которому принадлежит земля и группа объектов на Кольцевой дороге в
Киеве, объединенных в многофункциональный ТРК «Республика» площадью почти 300
тыс. кв. м. Его строительство началось в 2011 г. и изначально, по словам президента группы
компаний «К.А.Н. Девелопмент» Игоря Никонова, который являлся девелопером этого
проекта, общая площадь должна была составить около 1,2 млн кв. м за счет строительства
жилого массива из полусотни домов вокруг «Республики», гостиницы и т. д. Заявленная
стоимость этого проекта составляла почти $350 млн. Из всего этого многообразия зимой
2017 года в эксплуатацию был пока запущен только сам торговый центр, который,
впрочем, уже обрел статус самого крупного в стране. Борьбу за «Республику» НБУ начал
год назад, подав в марте 2016 года соответствующий иск в суд, который сейчас закончился
положительным для него вердиктом. Рассмотрение иска затянулось на год, поскольку НБУ
переводил и отправлял иск на Кипр, где зарегистрирована Berlinotto Limited. А ответчик
так и не явился на заседание суда. Обычно в таких случаях, при желании представителей
Фемиды, суды переносятся бесконечно долго, но в указанном споре суд не стал делать это,
удовлетворившись информацией от НБУ о том, что они в установленном порядке
переслали Министерству юстиции и правопорядка Республики Кипр судебное поручение о
вручении судебных документов ответчику. ...
Читать полностью >>>
© Владислав БОРОВИКОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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В трех областях Украины появятся
бетонные дороги
24.05.2017

В планах Министерства инфраструктуры - строительство бетонных
дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Об этом
заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.
"Мы давно говорим о цементных дорогах. И моя мечта, как министра, чтобы, по
крайней мере, восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Планы 2015-2016
гг. были разрушены нашей реальностью, когда 95% автодорог были уже непригодны для
использования. Мы должны их сейчас ремонтировать и восстанавливать до предыдущего
состояния… Одновременно, глядя вперед, мы понимаем, что альтернативы бетонным
дорогам нет. Из таких дорог, которые мы уже планируем по строительству в бетоне, - это
будут дороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это будет, по
крайней мере, южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу", - сообщил Омелян.
Ранее директор Укрдоринвеста Елена Криворучко заявляла о том, что транспортный
коридор Львов-Херсон может получить участки дорог с бетонным покрытием. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Какие столичные мосты нуждаються
в срочном ремонте
26.05.2017

По информации "Киевавтодора", в столице Украины девять мостов
нуждаются в срочном ремонте. Об этом сообщил замдиректора по вопросам
строительства КК "Киевавтодор" Сергей Головченко.
По его утверждению, ремонту подлежат: мост Метро через Днепр; путепровод на
пересечении ул. Е. Телиги с ул. Кирилловской; путепровод на просп. Комарова и бул. В.
Гавела; эстакада возле станции метро "Шулявская"; мост Метро через Русановский пролив;
мост через железнодорожные пути возле станции Лиски по ул. Алма-Атинской; Одесский
путепровод; путепровод на пересечении просп. Науки с магистралью непрерывного
движения; часть автодорожной развязки на пересечении просп. Л. Курбаса и ул. Г. Юры. Для
моста Метро уже разрабатывается проект капитального ремонта. "Бюджет на 2017 уже
обеспечил финансирование ремонта искусственных сооружений на сумму 156,6 млн. грн. и
рассматривается вопрос о дополнительном выделении 344 млн. грн.", - заявил он
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Пассажирооборот в Украине за 4 месяца года
вырос почти на 11%

Среди аэропортов Украины определили
лучших

23.05.2017

В первые четыре месяца года пассажирооборот в Украине (без учета
территории АР Крым и зоны АТО) вырос на 10,7% по сравнению с январемапрелем 2016 года и составил 30 млрд пасс/км.
С января по апрель 2017 года в Украине услугами пассажирского транспорта
воспользовались 1540,8 млн пассажиров - это на 0,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, сообщает ЦТС со ссылкой на данные Госстата. Наибольший рост перевозок
показала авиация - услугами авиакомпаний воспользовались на 47% больше пассажиров,
чем в прошлом году, - 2,6 млн человек. Пассажирские перевозки на железной дороге, в том
числе и в городской электричке, выросли на 2,2% - 53,1 млн человек. Автомобилями, в том
числе и перевозками физлицами-предпринимателями, воспользовались 676 млн человек этот показатель не изменился с прошлого года. Перевозки пассажиров с помощью водного
транспорта упали на 3,3% - было перевезено всего 30 000 человек. Напомним,
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом из Украины в ЕС за период
январь-март 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
почти в 7 раз - до 34,5 тыс. пассажиров. На сегодняшний день поезда и беспересадочные
вагоны "Укрзализныци" из городов Украины курсируют в Словакию, Чехию, Венгрию,
Румынию, Болгарию и Польшу. Портал ЦТС уже сообщал, что пассажиропоток в украинских
аэропортах в этом году вырос. Так, аэропорт Харьков завершил апрель с ростом
пассажиропотока на 70%, львовский аэропорт нарастил пассажиропоток на 56% за первые
четыре месяца года, а аэропорт Киев в апреле увеличил пассажиропоток почти вдвое.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В Украине увеличился объем
грузоперевозок

25.05.2017

Участие в конкурсе Ассоциации «Аэропорты Украины» под
названием «Лучший по профессии в АБ (авиабезопасности)» приняли
работники Службы авиационной безопасности (САБ).
Две команды аэропорта Борисполь завоевали сразу два победных места. Первая
команда разделила Кубок лидеров с ГП Международного аэропорта Львов им. Данила
Галицкого по равному количеству баллов, вторая же получила победное серебро. Лидеры
соревнования были награждены Почетными грамотами Ассоциации, им присвоили
почетное звание «Лучший по профессии в АБ», вручили грамоты и ценные подарки,
сообщает пресс-служба Международного аэропорта Борисполь. Как отмечают в ведомстве,
выдающихся успехов добились также работники одного из отделений пожаротушения
службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов аэропорта
Борисполь. Свои умения и навыки они продемонстрировали на «Районном конкурсе
пожарных депо и соревнованиях отделений пожаротушения гражданской защиты
предприятий, учреждений и организаций Бориспольского района». Бориспольская команда
одержала победу в ряде дисциплин - «Боевое развертывание от пожарного автомобиля»,
«Пожарная эстафета 4х100», «Лучшее техническое состояние техники» и «Первое
общекомандное место». Команда аэропорта Борисполь завоевала победное золото и на III
Международных соревнованиях кинологических команд в середине мая. На мероприятии,
проходившем в Тернополе, лучший результат был продемонстрирован во время поиска
оружия и боеприпасов – первоклассную работу показали служебная собака по имени Томас
и инспектор-кинолог Татьяна Крючкова. Команда аэропорта Борисполь стала одной из
трех победителей соревнований, разделив лидерство с командой ГФС Украины и
коллегами из Болгарии.
Читать полностью >>>
По материалам veroyatno.com.ua

23.05.2017

В Украине в январе-апреле 2017 года предприятиями транспорта
перевезено 205,8 млн т грузов, что на 7,7% больше, чем за
соответствующий период 2016 года. Об этом сообщает uaprom.info
Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), данные без
учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.
Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. Грузооборот
составил 110,2 млрд ткм, или 111,1% от объема января-апреля 2016 г. В частности,
грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 8,3%, автомобильного - на 10,2%,
водного - на 24,5% и трубопроводного - на 16,8%. Грузооборот авиационного транспорта
сократился на 0,4%. В январе-апреле 2017 г. железнодорожным транспортом перевезено во
внутреннем сообщении и на экспорт 91,1 млн т грузов, что на 1,4% больше, чем в январеапреле 2016 г. Перевозки лома черных металлов увеличилось на 18,5%, зерна и продуктов
перемола - на 37,9%, строительных материалов - на 43%, нефти и нефтепродуктов - на
53,7%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизилось на 43,8%, кокса - на 32,6%,
химических и минеральных удобрений - на 29,6%, черных металлов - на 18%, каменного
угля - на 16,4%, железной и марганцевой руды - на 4,5%, цемента - на 3,6%. В общих
объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 66,4%. По
сравнению с январем-апрелем 2016 г. объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились
на 11,2%. В январе-апреле 2017 г. увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным
транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 9,9%, газа - на 14,4%. Транзит нефти вырос
на 8,8%, газа - на 22,4%. Вместе с этим перекачка аммиака, которая состояла только из
транзита, сократилась на 42,2%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Відбулося Шосте засідання українсько-французької
Робочої групи з питань транспорту
19.05.2017

В Києві 19 травня 2017 р. відбулося Шосте засідання українськофранцузької Робочої групи з питань транспорту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Українську делегацію очолив заступник Міністра інфраструктури України з питань
європейської інтеграції Віктор Довгань. Французьку делегацію очолив Олів'є Робіне директор з питань міжнародного співробітництва Міністерства охорони навколишнього
середовища, енергетики та моря Французької Республіки. Сторони обговорили стан та
перспективи розвитку українсько-французького співробітництва в галузі транспорту та
інфраструктури. Українська сторона презентувала стан реформ в транспортній галузі та
запросила французьку сторону до реалізації інвестиційних проектів в Україні. Українська
сторона висловила зацікавленість в залученні досвіду фахівців залізничної галузі Франції
щодо подальшого розвитку залізничної інфраструктури України, будівництва нового
рухомого складу у тому числі із застосуванням системи зміни ширини колії для рухомого
складу. Французька сторона розгляне можливість експертно-консультаційної допомоги та
сприятиме залученню коштів Євросоюзу для отримання технічної допомоги в реалізації
проекту щодо системи зміни ширини колії в Україні. Українська сторона поінформувала про
проведення активної роботи з розвитку комбінованих/мультимодальних перевезень в
напрямку Європа – Азія з використанням транспортної інфраструктури України, зокрема в
рамках діючих транспортних коридорів визначених мережею TEN-T. З метою залучення
вантажопотоку сторони погодилися вживати всіх необхідних заходів шляхом створення
конкурентоспроможних умов виконання перевезень в даному напрямку, скорочення
термінів доставки, створення цифрових інформаційних ресурсів, проведення інформаційної
роботи з вантажовласниками та вантажовідправниками. Сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації співробітництва в сфері морського та річкового транспорту. Українська
сторона висловила зацікавленість в залученні досвіду, експертної та консультаційної
допомоги французької сторони до процесу актуалізації Стратегії розвитку морських портів
України до 2038. Українська сторона проінформувала французьку сторону про реформи в
галузі внутрішнього водного транспорту України з метою підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України та залучення інвестицій в її розвиток. У ході
обговорення актуальних питань українсько-французького співробітництва у сфері
дорожнього господарства, Українська сторона презентувала стратегію розвитку дорожньої
галузі України. Сторони проаналізували проведені роботи французькими компаніями та
дійшли згоди щодо подальшого залучення французьких будівельних компаній до
виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України
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 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ПОРТИ

За четыре месяца 2017 года порт «Ника-Тера»
увеличил грузооборот в два раза
25.05.2017

Морской терминал «Ника-Тера» (входит в портовый бизнес
Group DF) в январе-апреле т.г. обработал 1, 729 млн тонн грузов, что на
102% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В частности, в общем объёме грузооборота зерновые культуры составили 66,43%
(1148,7 тыс тонн), навалочные грузы – 27,05% (467,7 тыс. тонн), химические и
минеральные удобрения – 6,53% (112,9 тыс. тонн). За четыре месяца 2017 года терминал
«Ника-Тера» обработал 99 сухогрузов. В апреле 2017 года порт «Ника-Тера» перевалил
505,7 тыс. тонн грузов. В общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 355,1
тыс. тонн, химические минеральные удобрения – 25,1 тыс. тонн, навалочные грузы – 125,5
тыс. тонн. В результате, за апрель предприятие обработало 29 сухогрузов. Экспортеры
остаются ключевыми клиентами предприятия. Перевалка экспортных грузов на «НикаТере» за апрель 2017 года составила 476, 7 тыс. тонн, что на 224% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. «На сегодня ведущими направлениями по отправке
зерновых грузов стали страны Магриба и Турция, а лидерами среди номенклатуры грузов –
зерновые культуры и глина, – отметил начальник порта Алим Агакишиев. – Уверен, что
именно комплексная и непрерывная работа наших сотрудников, направленная на
повышение эффективности ведения бизнеса и развитие инфраструктуры порта, позволяет
«Ника-Тере» быть одним из ведущих игроков на рынке перевалки грузов». Напомним, в
рамках Программы по увеличению пропускной способности порт «Ника-Тера»
инвестировал 199,1 млн грн. в реализацию проекта по увеличению причальной линии и
35,7 млн грн. в дноуглубление акватории терминала. В 2016 году порт «Ника-Тера»
обработал 265 судов, перегрузив 4,022 млн тонн грузов. Инвестиции в предприятие за год
составили порядка 161 млн гривен. В 2016 году «Ника-Тера» уплатила в бюджеты разных
уровней почти 90 млн гривен, из которых в бюджет Николаева пошло около 24 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»

АМПУ подписала второй контракт с китайской CHEC на
проведение дноуглубления в порту "Южный"
25.05.2017

АМПУ подписала второй контракт с компанией China Harbour
Engineering Сompany Ltd. (CHEC) на проведение реконструкции морского
подходного канала в морском порту "Южный" (Одесская обл.).
Церемония подписания документа прошла в Черноморском морском порту, где
проходит форум Grain & Maritime Days. По условиям этого контракта, CHEC осуществит
дноуглубление морского подходного канала и операционной акватории причалов № 5 и №
6 морского порта "Южный" с 19 м до 21 м, также планируется расширить морской
подходной канал со 140 м до 210 м - 230 м. Планируемый объем дноуглубительных работ
составляет 3,5 млн куб. метров. Проект планируется завершить в 2019 году, его стоимость
составит 586 млн грн. Как сообщалось, АМПУ реализует два независимых проекта
дноуглубления в порту "Южный". В рамках одного из них будет проведено дноуглубление
подходного канала и операционной акватории причалов №№5- 6 до 21 м. Второй проект
предусматривает создание операционной акватории в районе причалов №№23 - 25 с
глубиной 16 м для обеспечения функционирования одного из крупнейших в Украине
зерноперегрузочных комплексов, строительство которого ведет компания "М. В. Карго" для
Cargill. В августе 2015 между АМПУ, "М. В. Карго" и Cargill был заключен Меморандум,
согласно которому Cargill обязалась загружать терминал для окупаемости инвестиций
АМПУ. Исполнителем работ по данному проекту выступает также China Harbour Engineering
Company Ltd, договор с компанией был подписан 18 мая в Кабмине в присутствии премьерминистра Украины Владимира Гройсмана и министра инфраструктуры Владимира
Омеляна. Стоимость реализации проекта составляет 1,065 млрд грн.; планируется, что
работы будут завершены в марте 2018 года. Основанная в 1980 году, China Harbor
Engineering Company Ltd. (CHEC) является дочерней компанией China Communications
Construction Company Ltd (CCCC), имеет более 60 филиалов в более чем 80 странах мира.
Компания на сегодня реализует проекты стоимостью $10 млрд, насчитывает более 10 тыс.
сотрудников. Портфель одного из ведущих в мире инвестиционно-строительного холдинга
CHEC включает, в частности, судостроение, дноуглубительные работы и рекультивацию,
дороги и мосты, железные дороги, аэропорты, сборку оборудования. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

У Києві планують закрити одразу
дві автостанції

ПАО "Укрпочта" будет развивать
курьерскую доставку
25.05.2017

Міська влада Києва обговорює можливість закриття двох автостанцій Центрального автовокзалу на проспекті Науки і автостанції Південна на
проспекті Академіка Глушкова. Про це повідомляє ЦТС.
Обговорення тривають у КМДА. Зокрема, у мерії нагадали, що вокзали не мають
атестації з минулого року. "Вони є розсадники нелегальних перевізників в Києві. На
сьогоднішній день з Києва проводиться більш 10500 нелегальних відправлень", - зазначив
член постійної комісії Київради з питань транспорту Сергій Майзель. За його словами, у
Києві і легальні автостанції - автовокзал Теремки та автовокзал Видубичі. Нагадаємо,
Київська міська державна адміністрація має намір закрити автостанції Поділ, Південна і
Автовокзал Київ в 2017 році. "Згідно з концепцією розвитку перехоплюючих хабів Києва
бачимо необхідність припинення в 2017 році існування 3 автостанцій (АС Поділ , АС
Південна, АС Автовокзал Київ)", - повідомив Майзель. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

18.05.2017

Рынок курьерской доставки в Украине малоразвитый, и "Укрпочта"
намерена направить на его освоение значительные инвестиции. Об этом
заявил первый замегендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский.
"В Украине очень недоразвит сервис курьерской доставки непосредственно "в руки",
- отметил он. По его словам, в нашей стране курьерская доставка не превышает 16-18% от
общего объема, тогда как в мире этот показатель составляет свыше 80%. "Мы видим
потенциал для бурного развития адресной доставки. По нашим прогнозам, к 2025 году этот
сегмент вырастет в шесть раз", - заявил Перцовский. Он подчеркнул, последняя миля в
логистике – это самая сложная и самая дорогая составляющая. Для ее обеспечения
Укрпочта намерена инвестировать в увеличение автопарка для курьерской доставки и
довести количество автомобилей до 700.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Компанія "Нова Пошта" скаржиться
на тиск з боку ДФС

 ПЕРЕВІЗНИКИ

25.05.2017

Губернатор должен хотеть навести порядок на рынке
пассажирских перевозок Киевщины
24.05.2017

Проблемы на рынке пассажирских перевозок Столичного региона
огромные. Например, объем рынка 5 млрд. грн в год. Но при этом весь этот
финансовый массив, находится в тени.
Маршрутки убиты, едут не по маршруту и не по расписанию. Хорошие автобусы
выставляются на много конкурсов одновременно. Страховок пассажиров и предрейсового
наркоконтроля водителей нет. Словом, дело “швах!". Да, действительно, за последние три
года система пассажиропотоков в столичном регионе существенно изменилась . С одной
стороны это вызвано аннексией Крыма и захватом Донбасса, с другой - политикой
децентрализации, цель которой - усилить влияние регионов на жизнь местных общин. Все
эти факторы подтолкнули власти Киевщины к разработке нового механизма
функционирования транспортной системы региона. Как следствие, возникла программа
“Смарт транспорт Киевщины (Интеллектуальная транспортная система) на 2017-2018 гг”.
В рамках этой программы обещают обеспечить диспетчеризацию и GPS-контроль
пассажирского транспорта Киевской области (около 3 000 транспортных средств).
Планирую закупить оборудование, оргтехнику, программное обеспечение а также
внедрить механизм для контроля выполнения перевозчиками договоров. В итоге, должна
появится некая компьютерная базовая модель индивидуального и общественного
транспорта всех видов, которая будет давать транспортные прогнозы по различным
сценариям, оптимизировать работу общественного транспорта, учитывать потоки
рабочего дня. Звучит очень красиво и заманчиво, не спорю. Однако, чтобы программа
“Смарт транспорт Киевщины (Интеллектуальная транспортная система) на 2017-2018 гг”
работала как нужно и открывались новые удобные маршруты, которые позволяют
пассажирам экономить время, следует в первую очередь пересмотреть подход к
заключению договоров между властями и частными перевозчиками. Если власти хотят
обязать частников собирать и передавать GPS-данные, то пусть вносят пункты об этом в
договора. Если формально не обязать перевозчика сотрудничать с властями в вопросе
сбора/передачи данных, если к этому вопросу все подойдут спустя рукава, хорошая идея
может погибнуть, а дорогостоящее GPS-оборудование будет лишь констатировать ужасную
работу транспорта в области. Отдельный вопрос и к анализу данных. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

© Станислав Гвоздиков, Глава общественной
организации “Развитие инфраструктуры”

«Национальная транспортная стратегия 2030» –
пустушка
24.05.2017

Транспортную стратегию до 2030 г. невозможно спланировать,
пока Украина не определит формат взаимоотношений с нашим
восточным соседом. Об этом заявил директор ГК «PRIME» Дмитрий Лёушкин.
«На данный момент такого понимания нет ни у кого в нашем государстве. Никто в
Украине не может спрогнозировать, сможем ли мы пересекать территорию Российской
Федерации в перспективе пяти-десяти-пятнадцати лет. Если между нашими странами
установятся такие взаимоотношения, как между Северной и Южной Кореями, тогда о
транзитном потенциале нашей страны можно забыть, а мы будем только граничной точкой
европейского пространства. А при таком положении дел мы перестаем быть транзитной
странной», - подчеркивает Дмитрий Лёушкин. По мнению предпринимателя, единственные
перспективы Украины как транзитного государства – это не горизонтальная, а
вертикальная прямая. «Я имею в виду налаживание транзитных потоков между странами
Скандинавии и Балтии в направлении Турции, Болгарии, Румынии и даже Беларуси. При
этом, например, доставлять товары из Румынии в Польшу через территорию Украины уже
становится нелогичным и экономически невыгодным», - считает Дмитрий Лёушкин. При
этом, по его словам, для того чтобы развивать эти транспортные коридоры, нашим
чиновникам нужно сконцентрироваться на налаживании взаимодействия с таможенными
структурами этих государств. «Пока мы неконкурентны как транзитная страна, потому что
машина проходит таможню минимум за 1,5 суток. Это очень долго. 1,5 суток в одну сторону,
1,5 суток – в другую, сутки на погрузку и сутки на разгрузку – на этом вся экономика
заканчивается. Для примера, ранее до стирания границ в рамках ЕС, машины на границе
Польши и Германии задерживали максимально 20-30 мин, благодаря совместной таможне.
Сейчас Украина должна взять этот пример интеграции и на сколько это возможно
максимально качественно его внедрить с нашими соседями. Это будет первый ощутимый
шаг на пути возобновления транзитного потенциала нашей страны», - считает Дмитрий
Лёушкин. Если нашему государству удастся наладить взаимодействие с таможенными
службами стран Евросоюза, Болгарии и Беларуси, чтобы машины не стояли по полтора
суток на погранпереходах, а пролетали их за полчаса – тогда украинские перевозчики
действительно смогут конкурировать с перевозчиками Евросоюза. «Кроме того, чтобы
конкурировать с европейскими транспортными компаниями, украинские перевозчики
должны обновлять свои автопарки. На сегодняшний день обновления нет. Что поможет это
сделать? Введение льготного налогового режима на ввоз автомобилей класса Евро-5 и
Евро-6. Государство может пожертвовать пошлиной и НДС за новые грузовые автомобили,
помня, что эти машины привезут в Украину валюту и пополнят госбюджет налогами.
Украинским перевозчикам нужно дать глоток воздуха. Но если этого не сделать, то какие
бы красивые стратеги мы ни писали, все это закончится одним – они так и останутся
только на бумаге, и их ценность будет ниже стоимости той бумаги, на которой они
напечатаны», - резюмирует директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Группы компаний «PRIME»
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Співробітники ДФС втручаються в роботу сектору митного
оформлення міжнародних експрес-відправлень на сортувальній станції
компанії Нова пошта, куди надходять посилки з міжнародних напрямків.
"Не надаючи жодних пояснень, вони оглядають всі без винятку посилки,
несанкціоновано фотографують та знімають на відео прийом посилок авіа - і навіть
автомобільних рейсів і заважають їх обробці, створюючи штучні перешкоди. При цьому
будь-яких порушень, які б давали підстави для такої поглибленої уваги, не виявлено", повідомили в Новій пошті. Компанія зазначає, що необґрунтоване втручання в її роботу з
боку ДФС призводить до затримки доставок клієнтам і до накладання штрафних санкцій з
боку інших державних органів. "Ми хочемо залучити до цього якомога більш широку увагу
громадськості та медіа. ДФС має право здійснити перевірку, однак зараз перешкоджання
роботі нашого митного пункту відбувається всупереч чинному законодавству", - заявляє
Нова пошта. Служба нагадує, що за січень-квітень 2017 року Нова пошта Інтернешнл
доставила в Україну понад 2,2 млн міжнародних відправлень. "Враховуючи кілька
інформаційних атак на Нова пошта Інтернешнл з боку зацікавлених осіб/підприємств, ми
робимо висновок про те, що ці акції сплановані і спрямовані на те, щоб дискредитувати
компанію. Про мету дискредитації ми можемо лише здогадуватися. Ми очікуємо
припинення неправомірних дій з боку внутрішньої безпеки ДФС. В іншому випадку ми
будемо змушені звернутися до суду, оскільки зараз наші з вами права та інтереси
знаходяться під загрозою", - резюмує компанія.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Российский Rambler запускает
украинский портал
20.05.2017

Российская компания Rambler запустит портал в украинском сегменте
интернета - rambler.ua. Rambler не открывает подразделения в Украине, а
сервисы будут делать сотрудники российского офиса.
"Мы отреагировали на обращения украинских пользователей в нашу службу
поддержки и надеемся, что возможность оптимизации коммуникации будет выше
политики", - заявили в холдинге. Также сообщается, что Rambler не обсуждал свое решение
с украинскими властями, и у холдинга нет уверенности, что он не попадет под санкции, как
Яндекс илиMail.ru. Напомним, президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года
подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и
обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других
ограничительных мероприятий (санкций). В частности, указ предусматривает запрет
интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб,
Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте. Rambler
в санкционный список не попал.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Укрэксимбанк в суде требует от Ахметова
2,8 млрд грн.
23.05.2017

Укрэксимбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о
взыскании с компании ЕСУ, которая владеет Укртелекомом, 2,83 млрд грн.
Об этом сказано в материалах суда, обнародованных в Едином реестре
судебных решений.
Хозсуд Киева возбудил производство по иску Укрэксимбанка 5 мая. Рассмотрение
дела назначено на 30 мая т. г. Напомним, Укрэксимбанк купил облигации ЕСУ номиналом
2,24 млрд грн в апреле 2013 г. В марте текущего года ЕСУ должна была погасить облигации,
однако этого не сделала. Размещение облигаций в 2011 году помогло ЕСУ купить 92,8%
акций Укртелекома. Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций
Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд
грн. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал
владельцем компании опосредованно. Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА
Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО ЕСУ.
Последняя компания является непосредственным собственником Укртелекома,
контролируя почти 93% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

МТС Украина получила новое
название

Південна Корея планує інвестувати в розвиток
4G і 5G мереж в Україні
23.05.2017

ПрАО МТС Украина сменила название юридического лица на ПрАО
ВФ Украина. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юр. и
физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Приватное акционерное общество ВФ Украина зарегистрировано по тому же адресу,
что и ПрАО МТС - г. Киев, ул. Лейпцигская, 15. Напомним, в октябре 2015 г. компания МТС
провела ребрендинг, начав оказывать услуги под глобальной торговой маркой Vodafone.
Детальные условия контракта между Vodafone и МТС остаются конфиденциальными.
Отметим, компания "Vodafone Украина" по итогам января-марта т.г. вышла на показатель
выручки 2,84 млрд грн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Согласно
финотчету оператора, обнародованному во вторник, его чистая прибыль за первый квартал
увеличилась на 92,7% – до 0,5 млрд грн. Показатель OIBDA по итогам трех месяцев
увеличился на 62% - до 1,3 млрд грн. Маржа OIBDA за отчетный период увеличилась на 16,7
процентных пункта и достигла 45,8%. Согласно пресс-релизу оператора, по результатам
первого квартала 2017 года компания установила 366 базовых станций, что вдвое больше
базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество
абонентов сети "Vodafone Украина" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 0,96% и достигло 20,9 млн человек.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
МОЗ дозволило мобільним операторам
покращити зв’язок

25.05.2017

Республіка
Корея
планує
інвестувати
в
розвиток
цифрової
інфраструктури 4G і 5G в Україні. Про це повідомили Посол Республіки Корея в
Україні Лі Янг Гу і представники корейської інвестиційної корпорації K-Growth.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів на зустрічі зазначив,
що Республіка Корея є важливим стратегічним партнером для України, але при цьому
потенціал співробітництва між нашими країнами поки використовується дуже мало.
"Обсяги взаємної торгівлі та інвестицій в Україну з боку Республіки Корея поки не є
значними. Саме час змінити цю ситуацію і виробити ефективну співпрацю", - зазначив
Кубів. "Особливо в сфері розвитку інформаційної інфраструктури для 4G і 5G в Україні. Це є
одним з найважливіших пріоритетів роботи Уряду і Мінекономрозвитку, а Корея є
визнаним світовим лідером у цій сфері ", - підкреслив міністр. Корейські колеги в свою
чергу відзначили ефективне впровадження реформ в Україні, спрямованих на економічне
зростання, а також поліпшення інвестиційної привабливості. "Ми бачимо прогрес України
на шляху до поліпшення інвестклімату. Ми також розуміємо, що незабаром ці зміни дадуть
значний поштовх для економіки і розвитку вашої країни", - зазначив підкреслив Сунмін
Пак, член ради директорів Корейського офісу ЄБРР в Україні. "Це доповнить вигоди від
стратегічного розміщення Україні на перетині важливих транспортних маршрутів, значні
можливості розвитку промисловості, можливості в сфері IT і HiTech і високий людський
потенціал. Це для нас дуже сильний сигнал для активізації свого інвестиційного інтересу до
України", - додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

23.05.2017

Українські мобільні оператори отримали можливість у чотири рази
збільшити потужність своїх базових станцій (БС). Відповідне рішення
Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) надрукував Офіційний вісник України.
Попередні санітарні норми визначали максимальний рівень електромагнітного
випромінювання на рівні 2,5 мкВт/кв. см. Відсьогодні гранично допустимий поріг піднявся
до 10 мкВт/кв. см. У цьому ж рішенні МОЗ скасувало санітарні паспорти, які раніше
оператори мусили отримувати для кожної БС. Усі три найбільші стільникові компанії, які
опитав НВ Бізнес, схвально відгукнулися про це давно очікуване рішення. Прес-служба
Київстар. Як відомо, більшість розвинутих країн Європи та світу вже давно дозволили
мобільним операторам встановити потужність випромінювачів своїх базових станцій не
менше 10 мкВт/кв. см. Що це дасть громадянам? Ширше покриття та вищу якість
телекомунікаційних послуг, що надаються. Що це дасть бізнесу? Економію витрат на
розгортання та обслуговування наявних мереж, що дасть змогу інвестувати додаткові
кошти в нові сервіси та послуги. Прес-служба Vodafone Україна. Норми допустимого рівня
електромагнітного випромінювання, які до вчорашнього дня застосовувалися в Україні,
були встановлені ще в радянські часи, задовго до появи мобільного зв'язку. Їх давно треба
було привести у відповідність до європейських стандартів. На якихось етапах вони просто
стримували поширення нових технологій. Коли ж в країні серйозно заговорили про 4G, ці
застарілі норми могли поставити під сумнів саму появу LTE в Україні. Тому це дуже
правильне і своєчасне рішення. Нові санітарні норми дозволять значно ефективніше
інвестувати кошти в будівництво мереж: знадобиться набагато менша щільність
будівництва БС для забезпечення рівномірного (килимового) покриття. Це особливо
актуально для невеликих міст, сільської місцевості, автомобільних і залізничних
магістралей. Варто зазначити, що збільшення проникнення широкосмугового інтернету,
своєю чергою, веде до зростання ВВП. У 2015 році ЄС проводив дослідження українського
цифрового ринку, яке підтвердило, що кожні 10% зростання проникнення ШСД дадуть
додатково 4-6 млрд євро у ВВП. Прес-служба lifecell. Компанія lifecell підтримує рішення
МОЗ щодо підвищення гранично допустимого рівня (ГДР) електромагнітних полів (ЕМП)
для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих і ультрависоких
частот. Ми вважаємо, що це дозволить операторам телекомунікацій зменшити інвестиції в
побудову мереж наступних поколінь, а також зменшити кількість документів, необхідних
перед встановленням БС мобільного зв’язку. Адже підвищення рівня ЕМП дасть можливість
значно покращити покриття та якість швидкісної передачі даних у мережі. БС зможуть
працювати з використанням вищої потужності, а це забезпечить краще покриття та кращу
якість, стабільність і швидкість передачі даних у мережі. Слід зазначити, що сучасні
термінали стільникового зв’язку випромінюють, в середньому, 0,1-1 Ватт. При цьому вони
перебувають у прямому контакті з організмом людини. Зважаючи на те, що рівень ЕМП
спадає пропорційно квадрату відстані - термінали, як правило, мають набагато більший
негативний вплив на стан здоров’я користувача, ніж БС, яка ніколи не перебуває у прямому
контакті з людиною. Таким чином, дотепер низький рівень ЕМП БС сприяв підвищенню
рівнів напруги та випромінювання терміналів стільникового зв’язку, які значно
перевищують європейські та світові показники. Це, за умови частого і тривалого
використання, могло зашкодити здоров’ю людини. Отже, зменшення відповідних ризиків
можна буде тепер забезпечити за рахунок мінімально необхідного підвищення ГДР ЕМП БС.
Читати повністю >>>
© Микола Оліярник
За матеріалами biz.nv.ua
Компания "Воля" приобрела группу
компаний Airbites

ФІНАНСОВІ РИНКИ

В Україні з'явилися дві нові
банківські групи
23.05.2017

Національний банк України зареєстрував дві нові банківські групи
Крісталбанку і Мотор-банку. Про це йдеться в даних регулятора, передають
Українські новини.
Так, у банківську групу Крісталбанку увійшов однойменний банк і ПАТ ЗНКІФ Еріда
Менеджмент, а також ТОВ КУА Гарантія. В групу Мотор-банку увійшов банк і ТДВ Страхова
компанія Мотор-Гарант. Рішення про реєстрацію прийняті 19 травня. Нагадаємо, що в
середині травня 2017 президент найбільшого виробника авіаційних двигунів і
газотурбінних установок компанія Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв сконцентрував
безпосередньо 96,465% акцій Мотор-банку. В середині березня дружина колишнього
виконуючого обов'язки міністра економіки Вадима Копилова Марина Ленінг зменшила
частку в статутному капіталі Крісталбанку з 100% до 50% акцій. В той же час 2 інших
фізособи купили по 25% кожен.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 НБУ. ФГВФО

22.05.2017

Национальный банк планирует обязать какой-то из крупных
украинских банков выполнять функцию клирингового. Об этом заявила
замглавы НБУ Катерина Рожкова.
"Мы думаем о возможности возложить на кого-то функцию клирингового банка. Это
не функция Нацбанка и мы не будем ее на себя брать. Если мы сможем реализовать эту
идею, то комплаенс проверки будут обязательными, так как нужно будет подтверждение,
что все платежи качественные и гарантированные. Главный вопрос, будут ли банкикорреспонденты принимать такую гарантию? Сейчас мы над этим работаем. Создавать
ничего специально не будем, нужно какой-то существующий крупный банк наградить
такой функцией", - сообщила госпожа Рожкова во время круглого стола "Беспрецедентное
отключение Deutsche Bank счетов украинских клиентов", организованного "Финансовым
клубом". Нацбанк признает, что отключение Deutsche Bank украинских клиентов является
проблемой, но не считает, что она является глобальной. "Банки, которые не имеют прямых
корсчетов, на них приходится 8% всего объема экспортно-импортных операций. В рамках
системы - это мало, но для банков - это важно. Что делать, пока все выглядит так, что это
мировая тенденция. Причина - множество нарушений по выведению денег из таких стран
как Украина, большое количество штрафов и расследований", - объясняет замглавы НБУ.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Минфин подал законопроект об усовершенствовании
корпоративного управления госбанков

25.05.2017

Компания "Воля" подписала договор купли-продажи активов группы
компаний Airbites, и с 1 июня телекоммуникационные услуги для абонентов
Airbites будут предоставляться под торговой маркой "Воля".
Покупка позволит компании еще больше укрепить свои позиции в городах: Львов,
Ривне, Хмельницкий, Луцк и Харьков, а так же расширить свое присутствие в ИваноФранковске. Сумма сделки не разглашается. Стоимость предоставления интернет-услуг для
существующих абонентов Airbites сохраняется. "Воля" постоянно инвестирует в новые
продукты, контент, модернизацию сети, оборудование, развитие инструментов
самообслуживания, чтобы дать своим абонентам больше возможностей. Инвестиции за
последние три года составили более 1,5 млрд грн", - отмечается в сообщении. ГК "Воля"
находится в управлении частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer
и фонда Providence Equity Partners. Помимо столицы, где ООО "Воля-Кабель" является
крупнейшим провайдером услуг кабельного телевидения, занимает существенную долю на
рынке услуг интернет-доступа. Группа также присутствует более чем в 30 городах страны,
где предоставляет услуги под брендом "Воля". Airbites –предоставляет услуги доступа в
Интернет на высокой скорости, цифровое телевидение и сервисы для дома и бизнеса.
Работает в Львове, Ривном, Хмельницком, Луцке, Харькове и Ивано-Франковске.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В Украине Нацбанк создаст
клиринговый банк

24.05.2017

Министерство финансов подало в Кабмин Украины законопроект об
усовершенствовании корпоративного управления госбанков, сообщила
первый заместитель министра Оксана Маркарова.
"Минфин официально подал законопроект (об усовершенствовании корпоративного
управления госбанков) в Кабинет Министров Украины. Он был отработан в Министерстве
экономики, есть вывод Минюста. На прошлой неделе он прошел обсуждение на
правительственном комитете…Будем просить вас поддержать этот законопроект", сказала она во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности в Киеве в среду. Отметим, проект бюджетной
резолюции на три года не предусматривает докапитализацию госбанков с 2018 года за счет
бюджетных средств, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
Также сообщается, Минфин Украины рассматривает возможность создания госкомпании
по управлению проблемными активами госбанков. "У нас на стадии обсуждения создание
такой институции, которая могла бы поработать на первом этапе с проблемными активами
именно государственных банков, и если такая работа будет успешной, на второй стадии
могла бы быть открытой для всего банковского рынка", - сказала Оксана Маркарова ,
представляя проект реформирования государственного банковского сектора. При этом она
допустила, что такая госкомпания могла бы быть создана при участии средств
международных партнеров - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и
Международной финансовой корпорации (МФК). Напомним, уровень проблемных кредитов
в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2017 г. составлял 55,1%, что на
0,79 п.п. больше, чем месяцем ранее. Общий объем кредитного портфеля при этом
сократился на 0,38% - до 1,032 трлн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 БАНКИ

НБУ повідомило про продаж Сбербанку та
Промінвестбанку

Семья Суркисов отсудила у Приватбанка
1,1 млрд гривен
23.05.2017

23.05.2017

Національний банк України (НБУ) має намір незабаром винести
рішення щодо поданих документів на узгодження покупки української
"дочки" російського Сбербанку.
"Щодо Сбербанку ми отримали документи від потенційних покупців більше місяця
тому. Поки документи знаходяться в стадії вивчення. Скоро ми зможемо сформулювати
свою позицію з цього питання", – повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Вона також підтвердила отримання документів від декількох потенційних покупців для
узгодження покупки Промінвестбанку (ПІБ). Ці папери також знаходяться у стадії
вивчення. У той же час, як уточнили в прес-службі НБУ, український бізнесмен, власник і
президент компанії DCH Олександр Ярославський, який раніше анонсував намір придбати
Промінвестбанк, до теперішнього часу ще не подавав у центробанк документи для
погодження відповідної угоди. В цілому, як підсумувала заступник голови НБУ, інтерес
серед покупців є до всіх російських банків. У Нацбанку при цьому зазначили, що документи
на узгодження покупки інших банків з російським державним капіталом (ВТБ Банк, БМ
Банк, ВіЕс Банк – ред.) поки ніхто не подавав. Нагадаємо, Сбербанк 27 березня оголосив про
продаж 100% акцій української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka
(належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і син власника нафтової компанії
"Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд.
Читати повністю >>>
За матеріалами businessua.com
Банк Порошенка і Кононенка уникнув
загрози ліквідації
23.05.2017

Міжнародний інвестиційний банк (Київ) збільшив статутний фонд на
25%, або на 40,5 млн гривень - до 202,1 млн гривень. Про це повідомив банк,
передаэ портал biz.nv.ua
Так, 19 травня Нацбанком узгоджений статут МІБ в новій редакції. Нова редакція
передбачає збільшення розміру статутного капіталу. "Виконуючи рішення Національного
банку щодо мінімального розміру статутного капіталу, МІБ сформував статутний капітал у
розмірі 202 100 250 грн ", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що Нацбанк в 2016 році
постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 р.,
до 300 млн грн - до 11 липня 2018 р, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 р., до 450 млн грн.. до 11 липня 2020 р., до 500 млн грн - до 11 липня 2024 р. Президент України Петро
Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку. Іншим великим акціонером банку є
перший заступник голови фракції Блок Петра Порошенка і близький друг президента Ігор
Кононенко з часткою 14,9% акцій. За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк
займав 24-е місце (6,69 млрд гривень) серед 90 діючих банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Первая пара банков проведет слияние
до конца года
23.05.2017

Слияние Индустриалбанка и Экспресс-Банка завершится не позднее 1
января 2018 г, пишут "Українські новини" со ссылкой на предправления
Индустриалбанка Михаила Букреева.
Объединение произойдет на базе Индустриалбанка, оба финучреждения в
дальнейшем будут работать именно под таким брендом. Экспресс-банк при этом будет
полностью ликвидирован без сохранения юридического лица. В Индустриалбанке не
ожидают каких-либо сложностей в процессе слияния, поскольку у банков один акционер бывший совладелец Запорожстали Владимир Дворецкий. Он напрямую контролирует в
Индустриалбанке 48,3% акций (опосредованное участие - 65,5%). В Экспресс-банке
ключевым акционером выступает мать Дворецкого Роза, которой принадлежит 80,03%
акций банка. НБУ определил оба финучреждения как членов одной банковской группы еще
летом 2016 г. Индустриалбанк занимает 34 место в системе по размеру активов. Кредитный
портфель - 2,027 млрд грн (физлица - 27,309 млн грн), депозиты физлиц - 1,331 млрд грн.
Экспресс-Банк 46-й по активам: 339,4 млн грн депозитов физлиц, кредитный портфель 629,9 млн грн. Сеть Индустриалбанка (головной офис в Запорожье) насчитывает 33
отделения по Украине, у Экспресс-Банка (Киев) - 89 представительств. Оба банка
перевыполняют требование НБУ по уставному капиталу (200 млн грн с 11 июля 2017 года):
607,798 млн грн у Индустриалбанка и 248,768 у Экспресс-Банка. О своем намерении
объединиться Индустриалбанк и Экспресс-Банк заявляли еще в феврале этого года. В конце
марта Рада приняла закон №6010, упрощающий докапитализацию, слияние и
самоликвидацию банков.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Таскомбанк планує збільшити "статутник" на 250 млн грн
на фоні невеликих резервів
23.05.2017

Підконтрольний Сергію Тігіпку, «Таскомбанк» повідомив, що 23
червня відбудуться збори його акціонерів, на порядок денний включене в
т.ч. питання про збільшення статутного капіталу банку.
За даними прес-служби фінустанови, йдеться про можливу докапіталізацію банку на
250 млн грн. На кінець березня статутний капітал «Таскомбанку» становив 308 млн грн. На
кінець 2016 року «Таскомбанк» декларував показник адекватності регулятивного капіталу
на рівні 15,82% (вимога НБУ – не менше 10%). Водночас його кредитний портфель юросіб
(5,7 млрд грн) покривався резервами лише на 6,2%. Це був один з найнижчих показників
серед ТОП-банків. Про інсайдерські кредити в портфелі «Таскомбанку» й нарощування
активів читайте тут. Як писав Finbalance, «Універсал Банк» (нещодавно перейшов під
контроль С. Тігіпка) повідомляв, що 15 грудня збори його акціонерів ухвалили рішення про
збільшення статутного капіталу на 445 млн грн (мало відбутися за рахунок тодішнього
власника банку – грецького Eurobank та кіпрської компанії С. Тігіпка, - ред.). «Однак з
огляду на дотримання банком нормативного значення достатності (адекватності)
регулятивного капіталу станом на 31.12.2016 та прогнозні показники на 2016 рік, у
визначені строки акціонер не звернувся в банк із заявою про придбання акцій. Таким
чином, банком буде направлено звіт до НКЦПФР про відміну реєстрації додаткового
випуску акцій», - зауважував «Універсал Банк».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк
вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд грн, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс.
евро. Об этом свидетельствуют материалы суда.
Окружной административный суд Киева 27 декабря 2016 года открыл производство
по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь
Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория). Они
просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны
инсайдерами Приватбанка. На этапе временной администрации, в банке была проведена
процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Как следует из
материалов суда, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина
Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн
гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен. Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс.
долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам. 17 мая суд признал
незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с
Приватбанком лицами, а также отменил приказы временного администратора
Приватбанка, которые касались счетов физлиц. Суд постановил взыскать в пользу семьи
Суркисов указанные суммы. Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 17
мая решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка (Днипро), принадлежащего братьям
Суркисам, списанные при национализации 364 млн гривен. Комиссия НБУ 13 декабря 2016
года признала А-банк связанным с Приватбанком лицом. 21 декабря при национализации
Приватбанка с корреспондентских счетов А-банка были принудительно списаны 364 млн
гривен. А-банк обратился в суд с требованием взыскать с Приватбанка 364 млн гривен
денежных средств, списанных с корреспондентских счетов, 5,786 тыс. евро, 5,55 млн гривен
и 15,8 тыс. долларов неначисленных процентов за пользование денежными средствами.
Национальный банк, возражая против иска, указал на следующее: А-банк и Приватбанк
имеют общую инфраструктуру, совместные информационные системы, корреспондентские
отношения, при этом А-банк большинство денежных средств размещал на счетах в
Приватбанке, владелец существенного участия в А-банке Игорь Суркис одновременно
обладает существенным участием в ООО "Студия "1+1", которая является родственной с
Приватбанком. В свою очередь А-банк предоставил суду информацию о том, что у него есть
корреспондентские отношения с другими банками (Укргазбанк, Ощадбанк, Радабанк,
Диамантбанк, Сбербанк). Вместе с тем А-банк имеет 195 подразделений по Украине, при
этом банком заключено 193 договора аренды нежилых помещений, среди которых нет
договоров с Приватбанком, следовательно, А-банк не арендует никаких помещений у
Приватбанка. Также А-банк опроверг информацию о том, что у него совместная с
Приватбанком платежная инфраструктура, так как финучреждение заключило ряд
договоров о предоставлении аналогичных услуг с другими субъектами. В решении
правления Национального банка от 18 декабря 2016 указано, что владельцами
существенного участия Приватбанка были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В то
же время, исходя из официальных сведений государственного реестра, эти лица не
осуществляют контроль над А-банком. Также суд отверг аргумент о том, что Игорь Суркис
обладает существенным участием в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", ООО "Гравис-Кино"
и телерадиокомпании "ТЕТ" через компанию BOLVIK VENTURES, так как истцом
предоставлена информация о том, что он не имеет участия в указанной компании
(директором BOLVIK VENTURES LTD является Menelaos Sazos). Исходя из изложенного,
судом установлено, что А-банк и Приватбанк не имели общих владельцев …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Китайці затягують угоду з
купівлі УБРР
24.05.2017

Китайська біржа Bohai Commodity за півроку після перемоги в
конкурсі ФДМ так і не подала в НБУ повний пакет документів на
отримання дозволу на покупку контрольного пакету акцій Українського
банку реконструкції та розвитку.
Китайська компанія Bohai Commodity ще 30 листопада 2016 р. виграла в конкурсі, в
якому брала участь тільки вона одна. Інвестор погодився заплатити 82,827 млн гривень за
99,9945% акцій УБРР. Але за наступні півроку інвестор навіть не зміг підготувати
документи на покупку банку. "Згідно із законом, термін розгляду пакета - 3 місяці після
подачі всіх документів на узгодження придбання істотної участі в банку. Заявник не подав
повного пакета документів, багато документів відсутні", - повідомили в прес-службі НБУ. У
китайців не так багато часу - вже до 11 липня УБРР, статутний капітал якого зараз
становить 120 млн гривень, повинен докапіталізуватися до 200 млн гривень. Інакше НБУ
визнає його проблемним. "Додатково зазначаємо, що банк повинен бути докапіталізований
до 11 липня 2017 року. Новий акціонер не зможе докапіталізувати банк, поки не буде
узгоджений пакет документів", - підкреслили в НБУ. Якщо інвестор зараз подасть
документи, він не встигне навіть отримати дозвіл НБУ і купити УБРР до 11 липня, не
кажучи вже про проведення та викуп додаткової емісії акцій банку на 80 млн гривень до
цієї дати. У ФДМ повідомили, що "вирішення питання триває". "Триває вирішення питання
в Нацбанку щодо отримання ліцензії. Так і було передбачено - ліцензія, гроші за пакет, акт
прийому-передачі пакета УБРР. Чекаємо", - сказали в прес-службі Фонду. УБРР був
заснований в 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу
шляхом середньо- і довгострокового кредитування. Його власником спочатку була
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім - Державна інвестиційна
компанія. У 2013 році банк був переданий Мінфіну, а уряд Миколи Азарова передбачав
створити на його основі Банк розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Кредитный портфель Еврогазбанка сформирован
по принципу "финансовой пирамиды"
25.05.2017

Кредитный портфель составляет 82,4% в структуре активов
Еврогазбанка (Киев), а его стоимость "на бумаге" - 3,6 млрд грн, в то
время как независимые субъекты оценочной деятельности оценили его
в 1,6 млрд грн..
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), почти 92%
кредитного портфеля юридических лиц Еврогазбанка было сформировано по принципу
"финансовой пирамиды". За период 2012-2014 гг. из банка было выведено 3,3 млрд грн
средств путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что новые кредиты выдавались для уплаты
процентов по ранее полученным займам. Обязательства указанных структур перестали
обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации. Кроме того, в
результате анализа установлено, что в течение года до момента введения временной
администрации руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения
общей стоимостью 0,54 млрд грн на малоликвидное, а обеспечение на сумму 0,04 млрд грн
вообще было выведено безо всякой замены. В бухгалтерском учете банка указывалось, что
его портфель ценных бумаг, других финансовых инструментов и корпоративных прав
составляет 0,3 млрд грн. Оценочная же стоимость этих инструментов определена на уровне
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0 грн. Основные средства и прочие внеоборотные активы оценены в три раза меньше их
номинала. Общая стоимость ликвидационной массы Еврогазбанка указанная "на бумаге" по
состоянию на март 2015 года составляет 4,37 млрд грн, а оценочная, согласно выводам ООО
"Консалтингюрсервис" - 1,69 млрд грн. Расходы Фонда гарантирования на выплаты
гарантированной суммы вкладчикам этого банка составили 1,21 млрд грн. Общая сумма
акцептующих кредиторских требований составляет 2,14 млрд грн. Уполномоченное лицо
ФГВФЛ подало 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных
преступлений должностными лицами Еврогазбанка, должниками и связанными лицами
банка на общую сумму 3,38 млрд грн. Помимо того, в суд было подано 59 исков о взыскании
задолженности по кредитным договорам на общую сумму 5,11 млрд грн. В результате
рассмотрения этих дел по состоянию на май 2017 года были открыты исполнительные
производства на общую сумму 3,85 млрд грн. Еврогазбанк основан в 2006 году.
Крупнейшими акционерами банка по итогам второго квартала 2014 года являлись Алексей
Ивченко (39,6296%), Галина Ивченко (31,9574%), Христина Ивченко (17,7778%).
Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве
банковской лицензии и ликвидации Еврогазбанка.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Директором по маркетингу Retail Group
назначен Алексей Делюков
26.05.2017

До назначения в Retail Group Алексей Делюков работал на руководящих
должностях маркетинга Fozzy Group, Arber, Sela и других компаниях сферы
ритейла. Об этом сообщили в пресс-службе Retаil Group.
«Алексей - эксперт в сфере ритейл-маркетинга, прошел обучение на курсе PostGraduate Professional Diploma в Chartered Institute of Marketing. С 1997 года работал в
креативных командах агентств ARK/JWT, BATES SAATCHI&SAATCHI, D’ARCY,
SCHOLZ&FRIENDS для таких брендов как Coca-Cola, P&G, Sun InBev, Unilever, Kyivstar.
Начиная с 2003 года занимал топ-должности в маркетинге Fozzy Group, Arber Group,
Домотехника, Sela и Media 8», - уточнили в пресс-службе Retаil Group. Справка. Холдинг
Retail Group управляет торговыми сетями Велмарт, Велика Кишеня, ВК SELECT и ВК
Экспресс в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Общая
площадь торговых сетей Retail Group составляет 348 000 кв. м. Общий товарооборот
торговых сетей компании в 2016 году составил 8,7 млрд грн. К активам компании также
относятся семь торгово-развлекательных центров Экватор, общей площадью 117 000 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

БТА пытается взыскать с украинского
фармзавода 400 млн грн

Семінар від METRO для потенційних
експортерів в країни ЄС

26.05.2017

БТА Банк просит Государственную исполнительную службу
принудительно взыскать с Научно-производственного центра Макс-Велл
400 млн грн. Об этом сообщает Экономическая правда.
"Махинации с фармзаводом были частью незаконных сделок экс-владельца БТА
Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении из банка более $6 млрд. Сумма незаконно
выведенных из банка средств, легализованных путем финансирования строительства и
реконструкции фармзавода, оценивается следствием в 2 млрд грн", - уточнили в
юридической фирме Ильяшев и Партнеры, представляющей интересы БТА. 20 апреля 2017
года Апелляционный суд Харьковской области признал на территории Украины решение
казахстанского суда о недействительности сделок по финансированию завода Макс-Велл в
Борисполе. "Также по фактам незаконного выведения средств из банка и их легализации
Национальной полицией в Киеве в начале 2017 года Мухтару Аблязову было вынесено
дополнительное постановление о подозрении", - отмечают юристы. БТА Банк и его
украинская "дочка" в лице их нового собственника - казахского миллиардера Кенеса
Ракишева - признаны потерпевшими от действий Аблязова. Генеральная прокуратура
Украины обратилась в Министерство юстиции Франции с дополнительным ходатайством о
выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду
Макс-Велл. Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА
Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Однако ему удалось скрыться по
поддельным документам во Францию, где его арестовали летом 2013 года. Там банкир 3,5
года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Глава "УЗ" Балчун выступил за превращение
вокзалов в торговые центры
26.05.2017

RETAIL

Великолепная двадцатка: рейтинг лучших
топ-менеджеров в ритейле
22.05.2017

Коммуникационный хаб «Экономика» и портал Delo.ua подготовили
очередной выпуск журнала «Топ-100», на этот раз посвященный рейтингу
лучших топ-менеджеров украинских компаний.
Среди ритейлеров по итогам исследования лучшим руководителем признан
Александр Прядухин – из Fozzy Group (Сільпо). На втором месте – Игорь Хижняк из COMFY, на
третьем – Петр Ковтун из Новой Линии. Замыкают пятерку лучших топ-менеджеров в
ритейле Максим Раскин из Алло и Людмила Севрюк из Брокард-Украина. Изменение
методологии и штрафы тем топ-менеджерам, чьи компании отказались предоставлять
данные о финансовых результатах за 2016 год, заметно поменяли расстановку лучших топменеджеров в ритейле по сравнению с рейтингом-2016. Тогда самым эффективным
управленцем был признан СЕО Эпицентр К Петр Михайлишин, набравший 88,36 баллов из
100 возможных. В этом году он занял только восьмое место среди ритейлеров, и 79-е в
общем рейтинге, а его итоговая оценка составила всего 26,42 балла. Также заметно
ухудшились оценки главы Metro Cash & Carry Ukraine Мартина Шумахера – если в 2016-м он
набрал 73,58 балла и занял пятое место, то в этом году – только 17,03, что принесло ему 14ю позицию. Стоит отметить, что если раньше в рейтинге лучших топ-менеджеров в ритейле
фигурировал совладелец Fozzy Group Владимир Костельман, то в этом году составители
списка решили оценивать руководителей отдельных сетей группы: Cільпо, Фора и так
далее. Так что в двадцатку лучших попал и глава сети Фора Олег Струков.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Делегация VolWest Group приняла участие в 62-м
Международном SPAR Конгрессе
23.05.2017

Конгресс собирает вместе партнеров SPAR со всего мира и
сочетает в себе презентационные сессии, посещение магазинов и
возможности приобрести полезные связи и контакты.
В этом году украинская делегация от Инвестиционной Группы VolWest Group и SPAR
Украина Корпорейшн, будучи равноценным партнером международного бренда SPAR,
присоединилась к этому ритейлерскому ивенту мирового масштаба. Мероприятие
состоялось на острове Гран-Канария (Испания) с 14 по 20 мая и собрало в большом
экспоцентре Канарских островов Expo Meloneras 365 партнеров мировой сети SPAR из 36
стран. Как рассказала Валентина Кушнирук, генеральный директор Инвестиционной
Группы VolWest Group, Конгресс SPAR - это встреча успешных, богатых, влиятельных людей
мирового ритейла. Своим опытом и успешными проектами поделились представители
SPAR из Испании, Австрии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Ирландии, Хорватии, Венгрии,
Польши, России, Китая, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Великобритании, Италии,
Словении, Южной Африки, Франции, Таиланда и Албании.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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В готелі «Інтерконтиненталь» в Києві відбувся спеціалізований
семінар для українських постачальників та виробників щодо можливості
експорту продукції українського виробництва до країн ЄС.
Організатором заходу виступила компанія «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»,
представники якої поділилися досвідом щодо можливостей налагодження експорту
продукції та товарів українського виробництва на європейський ринок зі своїми
постачальниками. Під час заходу кожен з понад 70 учасників мав можливість отримати
професійну консультацію щодо вимог ЄС до продажу харчових продуктів, систем
управління якістю та харчової безпеки, а також отримати можливість поспілкуватися
безпосередньо з представниками компанії METRO GROUP, які відповідають за міжнародні
закупівлі. Окрім того, своїм баченням щодо розвитку експортної політики України та
державної підтримки експортерів поділилися представники Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, які окреслили поточний стан експортного потенціалу країни,
структуру експорту та перспективи його розвитку. Партнери з Міністерства аграрної
політики та продовольства зосередили увагу на експортних можливостях
сільськогосподарської продукції для українських виробників, а експерти Державної служби
з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів разом з представниками
профільного проекту, що спонсорується Європейським Союзом, розповіли по критерії
якості та безпечності харчових продуктів, які планується експортувати. ..

Компания "Укрзалізниця" планирует увеличить доходы за счет
использования вокзалов и привокзальных территорий в коммерческих
целях. Об этом заявил глава правления "Укрзалізниці".
По его словам, сейчас в "Укрзалізниці" ждут решения правительства, которое
позволит распоряжаться имуществом. "Затем мы сможем этим управлять и избавляться от
того, что нам не нужно, но имеет ценность. За счет этого можно будет финансировать наши
инвестиции. Мы говорим о превращении наших вокзалов в торговые центры", - сказал он.
Вместе с тем, Балчун признал, что в Украине сделать это не так просто, как, к примеру, в
Польше, поскольку большинство вокзалов в крупных городах - это памятники
архитектуры. "Но также есть территория вокруг них, которая может использоваться в
сотрудничестве с внешними партнерами, чтобы, сохраняя исторический характер строений
вокзалов, использовать их в коммерческих целях", - сказал глава правления "Укрзалізниці"
Войцех Балчун в интервью изданию LIGA.net.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

Рукавичка открыла новый маркет
во Львове
19.05.2017

Новый магазин сети начал работу 19 мая во Львове на ул.Сиховской,
18. Об этом сообщается на официальной странице сети супермаркетов,
передает служба новостей портала rau.ua
Напомним, в конце прошлого года сеть открыла свой первый магазин в Ровенской
области и теперь представлена в четырех областях Украины. Наибольшее количество
торговых точек ритейлера расположено во Львовской области, вторая по размеру сеть – в
Ивано-Франковской. Справка. Развитием сети Рукавичка в Украине занимается ООО
«Торгово-производственная компания (ТПК) «Львовхолод». Сеть насчитывает более 110
магазинов площадью от 200 до 1000 м² во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской,
Хмельницкой и Ровенской областях. Первый магазин компании начал работу в 2003 году.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Lauffer Group запускает первый в Киеве
фирменный магазин Zefir
22.05.2017

После трех лет успешной работы в Одесской и Харьковской обл., где
за три года открылись 27 торговых точек, а объем инвестиций превысил 5
млн грн, Lauffer Group решила открыть рынок столицы Украины.
«Изучив предпочтения киевлян, которым по вкусу пришлась продукция
хлебозаводов Lauffer Group, было принято решение открыть первую точку продажи в Киеве
в торгово-развлекательном центре New Way (ул. Архитектора Вербицкого,1)», - говорится в
сообщении пресс-службы. Виталий Балыхин, генеральный директор Lauffer Group: «ZefiR –
магазин для тех, кто любит побаловать своих близким вкусностями. Сладкоежки оценят
нашу продукцию. Можно будет, как перекусить возле «острова», оборудованного стойкой,
так и приобрести домой разные вкусности. Те, кто посетит ZefiR, сможет отведать
круассаны на любой вкус, неповторимые шоколадные и творожные кексы, хрустящие
соломку и сухарики, пряники с разнообразными начинками, а еще выпить чашечку
вкусного зернового натурального кофе». …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Retail Group откроет новый магазин
ВК Экспресс в Киеве

Как российской Carlo Pazolini удалось
сохранить бизнес в Украине
22.05.2017

Новый магазин в формате «у дома» появится в жилом массиве
Позняки и станет 14-м в сети ВК Экспресс. Как сообщила пресс-служба Retail
Group торговая точка откроется 26 мая на ул. Руденко, 11.
Торговая площадь магазина составит 320 кв. м, а ассортимент – 3 800 товарных
позиций в различных категориях – от свежих продуктов и напитков до кондитерских
изделий. В основном, в магазине будет представлена продукция украинских
производителей, а также товары собственных торговых марок: «Хит продукт», «№1»,
«Delisse», «Day-by-day». В торговой точке также будет работать мини-пекарня и кафетерий.
Напомним, ранее в компании сообщали о планах открыть дополнительно 15 торговых
точек формата «магазин у дома» под брендом ВК Экспресс в 2017 году. Справка. Холдинг
Retail Group управляет торговыми сетями Велмарт, Велика Кишеня, ВК SELECT и ВК
Экспресс в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Общая
площадь торговых сетей Retail Group составляет 348 тыс. кв. м. Общий товарооборот
торговых сетей компании в 2016 году составил 8,7 млрд грн. К активам компании также
относятся семь торгово-развлекательных центров Екватор, общей площадью 117 тыс. кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Владелец "Форы" и "Сильпо" открыл новый
премиальный супермаркет
22.05.2017

Основатель сети "Фора" и "Сильпо" открыл первый премиальный food
market Favore. Новый магазин находится в пгт Козин. Об этом сообщает
портал Allretail.ua, передает delo.ua
Новый супермаркет разделен на две зоны. На первом этаже находиться магазин с
продуктами питания. На втором этаже располагается кафе. Напомним, что в 2016 г. Fozzy
Group открыл новую сеть супермаркетов Thrash!. За прошлый год всего было открыто 30
дискаунтеров Thrash!. Новые магазины работают в Харькове, Запорожье, Киеве, Львове,
Черкассах, Кременчуге, Одессе, Николаеве, Днепре, Александрии, Ровно, Хмельницком. ТПГ
Fozzy Group работает в Украине с 1997 г. Торговля продуктами и товарами для дома ТПГ
представлена супермаркетами "Сильпо", магазинами премиум-формата Le Silpo, оптовыми
гипермаркетами Fozzy, "магазинами у дома" "Фора" и "Буми", сетью магазиновдискаунтеров "Траш!", непродовольственное направление: аптеками "Будь Здоров",
фармацевтическими супермаркетами "Белая ромашка" и магазинами персональной
электроники Ringoo. Общее количество продовольственных магазинов на начало 2017 года
согласно данным веб-сайта Fozzy Group составило 545, в частности, 263 магазина "Сильпо",
три - Le Silpo, 10 - Fozzy Cash&Carry, 240 - "Фора", 30 - "Траш!". Основные предприятия
промышленного направления Fozzy Group: ЗАО "Нежинский консервный комбинат"
(овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО "ПКФ "Варто" (птицефабрика). Ресторанный
бизнес группы представлен заведениями "У Хромого Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема",
"Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-кафе" и La Bodeguita del Medio, Mi
Piache, Tatami и Karluv most.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

Arber відкрив найбільший магазин
в самому центрі столиці
В суботу, 20 травня, з яскравою шоу програмою, живою музикою та
розіграшом цінних подарунків, відбулось святкове відкриття
флагманського магазину Arber на Хрещатику, 13.
«Ми відкрили найбільший магазин торгівельної марки Arber, де представлені нові
колекції нашого бренду, а також найширший асортимент стильного та якісного одягу для
чоловіків», - зазначив гендиректор торгівельної мережі Arber Вадим Золоторевський. Всі
покупці магазину стали власниками сертифікатів на 500 грн, та мали змогу отримати
головний приз сертифікат на 3000 грн. Шаленої популярності набули on-line конкурси, які
влаштувала компанія Arber серед своїх прихильників в соціальних мережах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Arber»
Ровенский льнокомбинат открыл магазин Goldi
в днепровском ТРЦ Караван

25.05.2017

Российская сеть по продаже обуви и аксессуаров Carlo Pazolini
закрывает магазины не только за границей, но и на родине, в России.
Украинские активы эта участь не затронула. Почему?
Торговая сеть Carlo Pazolini - одна из немногих среди российских ритейлеров, кто
смог удержаться на украинском рынке. Материнский офис в России проходит процедуру
банкротства, ритейлеру приходится отказываться от части активов, а основатель Илья
Резник задолжал банкам десятки миллионов долларов. Как удалось спасти бизнес?
Проблемы головного офиса. Компанию Carlo Pazolini в 1991 году основал инженеравтомобилестроитель Илья Резник. Сперва он занимался импортом обуви, а через четыре
года после основания компании открыв первый брендовый магазин. За 20 лет работы
бизнесмен смог создать успешный бизнес, открыв около 200 магазинов в одиннадцати
странах мира, среди которых Россия, Италия, Великобритания, Китай, Греция, Чехия,
Казахстан, Азербайджан, Молдова, Украина и США. На первых этапах около 70% обуви
производилось на собственной фабрике под Москвой, а оставшиеся 30% поставлялись
преимущественно из Китая. Но после 2007 года из-за роста себестоимости производства
большая часть моделей обуви Carlo Pazolini производились на китайских фабриках. Об Илье
Резнике, как об успешном бизнесмене, написали практически все крупные российские СМИ.
Carlo Pazolini работает и в Украине, управляя 16 магазинами сети в Киеве, Днепре, Одессе,
Харькове, Херсоне и Львове. Например, в 2015 году выручка сети, по данным Деловой
столицы, составила 150 млн грн. "Если рассматривать категорию обуви с точки зрения
узнаваемости и представленности в Украине, можно сказать, что данный бренд имеет
крупную по меркам Украины сеть. В частности, в прошлом году бренд впервые открыл свой
магазин во Львове в ТРЦ Victoria Gardens, и магазин в данном объекте имеет хорошие
показатели продаж", - говорит руководитель отдела торговых площадей компании JLL в
Украине Екатерина Весна. Магазин Carlo Pazolini был ротирован лишь однажды - соседнему
магазину одежды необходимо было расширение, подчеркивает она. Но это исключение:
сеть в целом работает стабильно, придерживается платежной дисциплины, а торговые
центры не обращались к консультантам с предложением заменить арендатора. Проблемы у
материнского офиса начались после девальвации рубля практически вдвое в 2014 году.
Тогда Илья Резник вынужден был отказаться от своей "американской мечты" и закрыть все
торговые точки в США, а также оставить всего 10 из 50 магазинов в Италии, Чехии и
Греции. Но экономия не спасла предпринимателя. В апреле Арбитражный суд Москвы
признал обоснованным заявление о банкротстве самого Ильи Резника, иск к которому
подал Автоторгбанк из-за долга в размере 660 млн рублей ($11,6 млн). Задолженность на
сумму $11 млн и 8,4 млн евро с бизнесмена пытается взыскать Альфа-банк, поскольку
именно основатель компании выступал поручителем по займу. Carlo Pazolini задолжала
Сбербанку 2,4 млрд рублей ($42 млн), а Юникредит-банку - 1,5 млрд рублей ($26,3 млн).
Новые управляющие. Carlo Pazolini - один из немногих российских ритейлеров, кто
смог сохранить свой украинский актив. За последний год из Украины ушло сразу несколько
российских ритейлеров, среди которых одежная сеть Kira Plastinina, обувная Centro. В
регионах закрылись магазины BeFree российской компании Melon Fashion Group ( о чем
ранее писала LIGA.net). Как Carlo Pazolini удалось удержаться? "Мы не связаны с российской
компанией", - заявил LIGA.net представитель сети. Ритейлер никогда не принадлежал
россиянам напрямую. До недавнего времени магазины управлялись ликвидированным
сейчас Карло Пазолини Трейдинг (на каждую торговую точку оформлено ЧП), конечными
бенефициарами которого являлись генеральный директор сети Анатолий Греков и
малоизвестная широкой общественности Алла Гракова. Правопреемником фирмы стала
черкасская компания с аналогичным названием и таким же перечнем собственников,
которая также находится в процессе ликвидации. Кредиторам, по данным Деловой
столицы, Карло Пазолини Трейдинг задолжал около 400 млн грн, а процедуру банкротства
инициировал малоизвестный частный предприниматель Артем Потапов. Сейчас магазины
Carlo Pazolini находятся в управлении другого юридического лица - компании Дет Груп,
которой владеет директор по развитию сети Ростислав Резун. "Я являюсь учредителем
компании Дет Груп. Сеть не принадлежит российским собственникам. Мы разделились, и
сейчас это отдельный бизнес", - сообщил Резун. Опрошенные LIGA.net
эксперты
сомневаются в этом. Carlo Pazolini давно не являются нашим клиентом, сообщили LIGA.net в
пресс-службе Альфа Банка (Украина). Пресс-служба российского банка на запрос не
ответила. Ростислав Резун не ответил на прямой вопрос журналиста LIGA.net, выкупил ли
менеджмент бизнес российской сети. Он отметил лишь, что планирует развивать Carlo
Pazolini на украинском рынке.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Цитрус открыл новый магазин
в Киеве

23.05.2017

Сеть ТРЦ Караван продолжает привлекать арендаторов категории
Made in Ukraine. Об этом rau.ua сообщила пресс-служба CDA Real Estate –
управляющей компании сети ТРЦ Караван.
Как отмечается в релизе сети, в апреле украинский бренд женской одежды Anna
Yakovenko открыл магазин в харьковском Караване. А за несколько недель до этого в
киевском объекте крупнейшей сети торгово-развлекательных центров начал работать
магазин украинского производителя эксклюзивной женской одежды Artari Alta Sartoria.
Только с начала 2017 г. в ТРЦ Караван, кроме перечисленных, открылись магазины брендов
Isla Moda, Designed For Fitness, BeGirl, UMM, Tamir, Jasmine. Также в Караване представлены
Andre Tan, Giulia, DolceDonna, Arber, Anabel Arto, Public & Private, Bembi, Dianora, RnB Leather
и другие украинские операторы. Развитие сегмента Made in Ukraine в сети Караван
началось с формата Pop-Up Store, который был актуальным в 2014-15 гг. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

Новая торговая точка сети гаджетов и электроники Цитрус
открылась в столичном торговом центре Пирамида. Об этом rau.ua
сообщила пресс-служба компании Colliers International.
Как уточнили в Colliers, новый магазин сети разместился на первом этаже торгового
центра. Его площадь составила 370 м². Напомним, ранее сеть Цитрус открыла на Крещатике
флагманский магазин в совершенно новом формате со студиями робототехники и 3Dтворчества, зоной виртуальной реальности и обучающим пространством «ЦеХаб». Цитрус –
сеть магазинов гаджетов, аксессуаров, бытовой техники и вспомогательных средств для
занятия спортом, созданная в 2000 году. По состоянию на средину мая сеть объединяла 48
магазинов в десяти городах Украины, в том числе в Киеве, Одессе, Харькове и Запорожье.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

Международный бренд LIUJO открывает первый
в Украине монобрендовый бутик

В Харькове проходят обыски в сети “Эльдорадо”
по делу о сепаратизме

19.05.2017

25.05.2017

Компания ARGO, которая представляет в Украине монобрендовые
магазины Benetton, LeeCooper, Parfois, Promod, Mango, Orsay, продолжает
выводить на рынок новые международные торговые марки мира моды.
Уже в августе этого года модники смогут пополнить свой гардероб товарами
итальянской премиальной торговой марки. Первый в нашей стране монобрендовый бутик
LiuJо площадью 125 кв. м, откроется на первом этаже бутиковой галереи ТРЦ Ocean Plaza. В
настоящее время одежда, обувь и аксессуары LiuJo продаются в 50 странах в более чем 350
монобрендовых бутиках и 5000 мультибрендовых магазинах в Европе, Азии и Африке.
Почитательницами данной торговой марки являются уверенные, стильные девушки и
женщины, которые ценят высокое итальянское качество, индивидуальность, следят за
трендами и умеют использовать их, чтобы выгодно подчеркнуть свой образ.
«Женственность и обаяние, харизматичность, очарование и приверженность итальянскому
стилю, – вот, что отличает девушку LiuJo. Поэтому среди поклонников бренда много
селебрити», - подчеркивает отличительные черты LiuJo маркетинг директор ARGO. …
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com
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26.05.2017

В пятницу 26 мая в Харькове сотрудники СБУ провели обыски в
магазинах сети “Эльдорадо”. Об этом сообщили источники в
правоохранительных органах.
Магазины подозревают в установке на телевизоры специального программного
обеспечения, которое позволяет смотреть запрещенные в Украине каналы (речь идет в том
числе и о каналах “ЛДНР”). Правоохранители уже провели контрольные закупки и
задокументировали факты нарушения закона. Кроме того, якобы уже проведены
экспертизы, которые подтвердили, что транслируемый благодаря вредоносному ПО
контент является запрещенным. Уголовное производство открыто по статье 110 УК
Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины). Продолжаются следственные действия.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Новый салон по продаже автомобилей класс люкс
Bentley открылся в Киеве
26.05.2017

В Киеве начал работу новый дилерский центр Bentley Motors одного из самых популярных брендов автомобилей класса люкс во всем
мире. Об этом сообщает trademaster.ua
Находится салон в Киеве на проспекте Степана Бандеры и занимает площадь
порядка 290 квадратных метров. На строительство салона ушло 5 месяцев; теперь в нем
представлен модельный ряд, в который входят Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne.
В специальной зоне персонализации автомобиля покупатели могут подобрать идеальный
цвет кузова и подходящую обивку салона. Официальным импортером Bentley в Украине
является фирма "Виннер Импортс", которая работает на рынке страны уже 24 года.
Напомним, что отличительной чертой британского производителя является мастерство,
которое передавалось из поколения в поколение. В то же время Bentley успевают идти нога
в ногу со временем. К примеру, совсем недавно корпорация заявила о намерении в
ближайшее время выпустить экологичные автомобили для веганов, которые удовлетворят
запросы самых требовательных покупателей.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
ПОСЛУГИ B2C
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Международная сеть Tutti Frutti Frozen Yogurt
выходит на рынок Украины

Фискалы прикрыли «конверт»
с оборотом 72 млн
23.05.2017

Сотрудниками Главного управления Государственной фискальной
службы во Львовской области пресечена деятельность конвертационного
центра с оборотом почти в 72 млн грн.
«Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской обл. пресекли деятельность
конвертационного центра, который проконвертировал почти 72 млн грн», - говорится в
сообщении на сайте ведомства. В рамках расследования уголовного производства по ч.3
ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые в течение 2016 - апрель 2017 года
предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Львовской области по
формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в
наличность. По информации ГФС, с целью прикрытия своей незаконной деятельности
фигуранты приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд
фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства в
основном за приобретение стройматериалов и работ. В дальнейшем средства снимались
организаторами как беспроцентная ссуда на возвратной основе в кассе отделения одного
из коммерческих банков, и передавались заказчикам услуг за вознаграждение в размере 612% и 12-17%. В ведомстве подчеркнули, что в течение 2016 - апрель 2017 года общая
сумма проконвертированных средств составила почти 72 млн грн. По результатам 9
санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, автомобилях и по
месту жительства фигурантов, обнаружено и изъято 448 тыс. грн наличными, 12 печатей,
компьютерная техника, флэш носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями,
чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах
СПД, которые входили в состав центра, заблокировано 200 тыс. грн. Следственные
действия продолжаются.

24.05.2017

Международная сеть кафе десертов и замороженных йогуртов Tutti
Frutti Frozen Yogurt расширяет свою географию обитания в Европе и
выходит на украинский рынок.
В течение года планируется открыть не менее 10 кафе. Вскоре первое кафе
откроется в Киеве. Tutti Frutti- это крупнейшая международная сеть кафе замороженных
йогуртов, расположенных в 45 странах мира. Tutti Frutti много лет привлекает покупателей
по всему миру своим ярким вкусом на основе натуральных ингредиентов, реализуя на
практике уникальную концепцию self-serve. Гость может сам создать из натурального
йогурта, фруктов и топингов свое непревзойденное сочетание вкусов. Эта сеть
ориентируется на средний ценовой сегмент. Tutti Frutti активно развивается на условиях
франчайзинга. В настоящее время планируется выход на рынок Грузии, Армении, Латвии,
Беларуси, Казахстана. Уникальная концепция self-serve позволяет значительно больше
сэкономить трудовые ресурсы. До конца года планируется открыть не менее 20 кафе в
городах стран СНГ и Балтии. В следующем году будет открыто еще 40 кафе. До конца июня,
в этом же году начинает работу первое кафе в Армении и пятое в Казахстане. Tutti Frutti
Frozen Yogurt - крупнейшая международная сеть замороженных йогуртов. Представлена в
45 странах мира-США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Гонконге, Испании, Мексике,
Канаде, Китае. Сеть была открыта в 2007 году и насчитывает около 800 кафе по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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У Києві відкрився оновлений
велотрек
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По материалам oligarh.media
На Одесчине налоговики ликвидировали центр минимизации
с оборотом 170 миллионов гривен
24.05.2017

В Одесской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали
центр минимизации таможенных платежей с оборотом 170 миллионов
гривен. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства,
открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК, было установлено, что
группа злоумышленников, используя реквизиты ряда предприятий, а также связи на
таможне, осуществляли ввоз из Турции в Украину цитрусовых по значительно заниженным
ценам путем подмены кодов товарных групп. В дальнейшем товар передавался заказчикам
минимизации таможенных платежей, а документально отражалась реализация цитрусовых
в адрес фиктивных компаний. При этом сами заказчики не в полной мере отражали объемы
реализации незаконно импортированной продукции, что привело к уклонению от уплаты
налогов в особо крупном размере. Общий оборот центра минимизации составил 170
миллионов гривен. В результате проведенных пяти обысков было обнаружено и изъято 11
печатей предприятий и клише подписей как резидентов, так и нерезидентов,
компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы, а также 19 тонн лимона и
пять тонн грейпфрута стоимостью около 970 тысяч гривен. В настоящее время
следственные действия продолжаются.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

22.05.2017

В суботу, 20 травня відбулося відкриття Київського велотреку.
Реконструкція обійшлася міському бюджету в 82 мільйони гривень. Про
це повідомляє Національний промисловий портал.
Його порятунок і реконструкція зайняли майже 10 років. Процес супроводжувався
постійними скандалами, змінами підрядників і спробами побудувати на його місці то
паркінг, то житловий будинок. Але найстаріший велотрек Європи (побудований в 1913
році) пережив всі негаразди і знову готовий приймати велогонщиків. За свою багаторічну
історію велотрек пережив кілька реконструкцій: був бетонним, потім дерев’яним, потім
знову бетонним. З 1998 по 2007 був пам’ятником історії і архітектури. Потім позбувся цього
статусу – заважав будівництву висотки. Через деякий час його перетворили на звалище
будівельного сміття і майже знищили. У 2014 році активісти, жителі сусідніх будинків і
спортсмени зайнялися порятунком велотреку. Їм вдалося повернути об’єкту статус
пам’ятки архітектури і передати його у власність територіальної громади. Згодом виникла
громадська організація “Новий київський велотрек”, яка координувала його реконструкцію.
За три роки полотно довелося переробляти тричі – будівельні компанії не могли виконати
роботи якісно. Останній етап реконструкції завершився навесні цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Відбулося засідання Оргкомітету з підготовки та проведення
в Україні Ліги Чемпіонів 2018 року з футболу
26.05.2017

Відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та
проведення в Україні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги
Чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017-2018 років з футболу.
Раніше Кабінет Міністрів затвердив план заходів. Учасники наради обговорили
низку питань, які потребують вирішення - забезпечення належної безпеки, особливо на
стадіонах і в аеропортах, створення інфраструктури та транспортного сполучення,
забезпечення фінансування. Так, за словами Віце-президента Союзу європейських
футбольних асоціацій (УЄФА) Григорія Суркіса, експерти УЄФА назвали низку
першочергових кроків, які мають бути вирішені, зокрема до жовтня 2017 року на НСК
«Олімпійському» мають бути проведені необхідні роботи для підготовки стадіону до
матчів. Особливу увагу учасники засідання приділили питанню безпеки. Протягом останніх
двох років фахівці УЄФА провели моніторинг щодо належного забезпечення охорони на
НСК «Олімпійському». За результатами перевірки, було наголошено на необхідності
покращення роботи служби безпеки, зокрема посилити заходи для недопущення
можливості вчинення терактів, удосконалити механізми огляду глядачів перед матчем,
провести професійну підготовку стюартів, забезпечити передачу фото- та відео-матеріалів
правопорушень до правоохоронних органів та створити ефективну систему недопущення
порушників на стадіон тощо. Серед першочергових вимог УЄФА також розробка плану
транспортного сполучення між аеропортами і центром Києва на час проведення фінальних
матчів, забезпечення готелями належного рівня.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Юридическая фирма «Астерс» получила награды
"Юридической премии 2017"
22.05.2017

Астерс стала финалистом в 12 номинациях и была признана
Юридической фирмой года в сфере антимонопольного права во время
ежегодной церемонии "Юридическая премия".
Управляющий партнер Астерс Алексей Дидковский был отмечен наградой "За
выдающиеся профессиональные достижения" от главного редактора "Юридической
практики" Рустама Колесника. Премией, которая считается юридическим сообществом
национальным аналогом "Оскара" в сфере юриспруденции, награждаются лучшие юристы
и юридические фирмы Украины. Кроме звания Юридической фирмы года в области
антимонопольного права, Астерс также вошла в число финалистов в таких номинациях как
"Юридическая фирма года" в сферах банковского и финансового права, долговой
реструктуризации, арбитража, энергетики, сельского хозяйства и интеллектуальной
собственности. Партнер Астерс Ирина Поканай стала финалистом в номинации "Лучший
юрист года" в сферах банковского и финансового права и долговой реструктуризации,
Александр Вознюк – в области антимонопольного права, а Юлия Семений – в сфере
интеллектуальной собственности.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ЮФ «Астерс»
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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

ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

 КНИГОВИРОБНИЦТВО \ ВИДАВНИЦТВА ЖУРНАЛІВ, ГАЗЕТ & КАТАЛОГІВ

Потребительские настроения в Украине в апреле
незначительно ухудшились
23.05.2017

Минкультуры Украины получило госфункции в развитии
книгоиздательской сферы
25.05.2017

Кабмин передал Минкультуры государственные функции в развитии
книгоиздательской сферы. Соответствующее решение было принято на
заседании правительства.
Кабмин передал Минкультуры от Госкомитета телевидения и радиовещания
функции, согласно которым, оно принимает вместе с другими органами государственной
власти меры по развитию книгоиздательского дела и распространения книг, а также
разрабатывает меры по популяризации отечественной книжной продукции. В то же время
Кабмин установил, что Минкультуры устанавливает порядок и критерии формирования
перечня книг, предусмотренных к изданию за бюджетные средства. Также министерство
вместе с другими органами принимает меры к обеспечению библиотек украинскими и
иностранными с украинским переводом книгами, в том числе адаптированных для слепых
и лиц с дислексией, созданию условий для работы электронных библиотек. Министерство
обеспечивает осуществление Украинским институтом книги функций по выполнению
программы поддержки книгоиздательского дела.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Украине исчезнет 127 государственных
и коммунальных СМИ
25.05.2017

Из 244 гос. и коммунальных печатных изданий, которые приняли
участие в первом этапе разгосударствления, 49 СМИ уже полностью
реформировались, еще 127 СМИ находятся в состоянии ликвидации.
Еще 33 ожидают перерегистрации и 36 вообще не подготовили документов для
реформирования. Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко,
сообщает пресс-служба ведомства. Всего в Украине насчитывается 687 коммунальных и
государственных изданий. Все они подлежат реформированию в два этапа. "К сожалению, в
бюджете 2017 г. не предусмотрено единовременного пособия для газет, которые пошли на
первый этап, потому что еще не было реформированных газет, - отметил Наливайко, Сейчас мы снова обратились к правительству с просьбой выделить эти средства, потому
что есть реформированные газеты". Наливайко напомнил, что единовременное пособие
для каждого издания составляет 50 тыс. грн. Напомним, что в декабре 2015 г. Верховная
Рада приняла закон Украины, предусматривающий постепенное разгосударствление
государственных и коммунальных печатных СМИ. Согласно закону, реформирование
печатных средств массовой информации и редакцией осуществляется в два этапа: первый в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение
следующих двух лет. На первом этапе осуществляется реформирование печатных средств
массовой информации и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом
министров Украины. На втором этапе осуществляется реформирование печатных средств
массовой информации и редакций, не реформированных на первом этапе. В законе
определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право в определении
способа реформирования.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Айварас Абромавичус стал независимым директором
Союза украинских предпринимателей
26.05.2017

Экс-министр экономического развития и торговли Айварас
Абромавичус вошел в состав совета директоров Союза украинских
предпринимателей (СУП) в качестве независимого директора.
Как сообщается в пресс-релизе СУП, участие А.Абромавичуса в деятельности СУП
усилит позиции союза в формировании и защиты законотворческих инициатив,
направленных на улучшение бизнес-климата в Украине, а также будет способствовать
получению обратной связи членам совета директоров СУП всех стейкхолдеров и привнесет
дополнительную независимую экспертизу о деятельности СУП. "Для меня большая честь
быть приглашенным в Совет директоров Союза, которая защищает честный и прозрачный
украинский бизнес. В СУП я принесу свой предыдущий опыт по повышению стандартов
этики ведения бизнеса и улучшения корпоративного управления. Вместе с коллегами мы
предложим и поможем правительству делать практические шаги навстречу бизнесу и
инвестициям", - цитируется в пресс-релизе А.Абромавичюс. Согласно пресс-релизу,
введение института независимого директора состоялось в рамках трансформации совета
директоров СУП. "Количество членов совета директоров уменьшилась с 18 до 12 человек, в
ее состав также включены представители менеджмента. Эти изменения направлены на
повышение эффективности работы СУП и соответствуют лучшим мировым практикам
корпоративного управления", - отмечается в сообщении. СУП зарегистрирован 29 января
2016 года. Президентом СУП является совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов, вицепрезидентами - совладелец MTI Владимир Цой, управляющий партнер Baker Tilly Ukraine
Александр Почкун, совладелец Midland Development Ukraine Елена Шуляк. Члены совета
директоров СУП - основатель "Фармпланеты" Валерий Кондрук, совладелец Stekloplast
Наталья Еремеева, партнер Horizon Capital Константин Магалецкий, председатель
наблюдательного совета ТМ "Космо" Сергей Бартощук, управляющий партнер Arzinger
Тимур Бондарев, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, сопредседатель
Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов. В 2016 году члены СУП
уплатили более 5,2 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и создали свыше 115, тыс.
рабочих мест. В апреле 2017 года СУП открыл официальные представительства в Днепре,
Львове, Харькове и Одессе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2017 года
снизился на 0,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем – до 54,9 (по
шкале от 0 до 200), такие данные ежемесячного исследования обнародовала
компания GfK Ukraine.
"Больше всего изменились индексы целесообразности крупных покупок и ожидаемого
развития экономики страны", – отмечается в пресс-релизе компании. Согласно данным GfK,
оценка украинцами текущего положения в апреле незначительно ухудшилась – индекс
текущего положения (ИТП) снизился на 3,1 п. по сравнению с мартовским показателем и
составил 50,2. При этом две составляющих ИТП показали различную динамику: индекс
целесообразности крупных покупок упал на 7,1 п. - до 57,4, а индекс текущего личного
материального положения подрос на 1 п. и составил 43."Следует отметить, что уменьшение
индекса целесообразности совершения крупных покупок произошло в группе
потребителей с низким доходом", – комментируют аналитики компании. Как отмечается в
пресс-релизе, в апреле несколько улучшились ожидания украинцев относительно
экономического развития страны – индекс экономических ожиданий (ИЭО) увеличился на
1 п. от уровня марта, достигнув отметки 57,9. В частности, среди составляющих ИЭО индекс
ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2 п. – до 57,
индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года опустился на
2,8 п. - до 45,2, а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших
пяти лет значительно вырос – на 7,9 п., составив 71,6. "Улучшение настроений
относительно экономического развития страны, по нашему мнению, является реакцией на
принятие безвизового режима для Украины с ЕС", – отмечено в сообщении. По данным GfK
Ukraine, ожидания украинцев относительно безработицы в апреле практически не
изменились – по сравнению с мартом индекс ожидаемой динамики безработицы снизился
на 0,2 п. и составил 142,4. В то же время ожидания украинцев относительно курса гривни в
ближайшие три месяца несколько улучшились – индекс девальвационных ожиданий
снизился на 3,5 п., до 140,1. Индекс инфляционных ожиданий в апреле составил 183,9,
увеличившись от показателя марта на 1,6 п. GfK Ukraine проводит выборочные
исследования домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине
с 2000 года: во время исследования опрашивают 1 тыс. человек в возрасте от 16 лет.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
E&Y: Приріст робочих місць від прямих
інвестицій становив 435%
25.05.2017

В Україні в 2016 р. показник приросту робочих місць, створених
завдяки прямим іноземним інвестиціям, склав 435% в порівнянні з 2015 р.
Про це повідомляє Liga.net, з посиланням на дані E&Y.
В 2016 р. завдяки прямим іноземним інвестиціям в Україні створено 4547 робочих
місць, тоді як в 2015 р. - 850. Це найбільший показник серед країн Європи. Польща займає
друге місце після Великобританії за кількістю створених робочих місць в 2016 році (більше
22074), в Сполученому Королівстві створено 43165 місць. У 2016 році Росія, Сербія, Франція
і Румунія наблизилися до показників Великобританії, Польщі та Німеччини - в кожній з цих
країн створено понад 15 тис робочих місць завдяки ПІІ. Обсяг ПІІ в Європі досяг рекордного
показника в 2016 році. Було зафіксовано 5 45 інвестиційних проектів, що на 15% більше,
ніж в попередньому році. Завдяки притоку ПІІ було створено 259673 нових робочих місць (+
19%). Лідерами ПІІ за кількістю проектів є Великобританія (1144 проекти), Німеччина
(1063) та Франція (779). У ці країни направлено 51% загального обсягу інвестицій в регіоні.
Найбільше в Європу інвестують американські компанії. У 2016 р. вони вклали кошти в 1310
проектів в Європі, що склало 22% від загальної кількості інвестпроектів. Кількість проектів
ПІІ американських компаній збільшилася на 10% в порівнянні з 2016 роком. Однак левова
частка ПІІ в Європі належить внутрішнім інвесторам, які профінансували 3233 проекту - на
18% більше, ніж в минулому році. Вони забезпечили 55% від усього обсягу інвестицій і
створили 138 431 робоче місце. Німеччина втримала лідерство на внутрішньому ринку:
німецьким капіталом профінансований 651 проект в Європі. Це на 25% більше, ніж в
минулому році. За Німеччиною йдуть Франція (346 проектів), Великобританія (335),
Швейцарія (289) і Італія (187). Дослідження також показує, що китайські компанії
активізували діяльність в Європі в порівнянні з 2016 р: 297 інвестиційних проектів (на 25%
більше, ніж в минулому році) та 7919 створених робочих місць.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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"Передвиборча економіка": Dragon Capital
прогнозує зростання ВВП
22.05.2017

Напередодні президентських і парламентських виборів в 2019 році
внутрішня економічна політика стане більш спрямованою на споживача. Про
це повідомляє ukrinform.ua
При цьому, саме споживчий попит ляже в основу прискорення зростання ВВП в
наступному році до 3,5% р/р. Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі
інвестиційної компанії Dragon Capital з приводу зростання в січні-квітні на 5.8% р/р
обороту роздрібної торгівлі в Україні. "Очікуємо, що зростання споживання
домогосподарств прискориться в цьому році після незначного збільшення на 1,8% р/р у
2016 р., і поряд з внутрішніми інвестиціями внесе істотний внесок у зростання ВВП (за
нашим очікуванням +2,5% в 2017 р.). Ми вважаємо, що споживання домогосподарств стане
одним з ключових чинників прискорення зростання ВВП в наступному році до 3,5% р/р, так
як внутрішня економічна політика стане більш спрямованою на споживача напередодні
президентських і парламентських виборів у 2019 р.", - йдеться в коментарі. При цьому, в
Dragon Capital зв'язали позитивну динаміку обороту роздрібної торгівлі у поточному році
на 5,8% р/р саме зі зростанням доходів населення, який частково було спричинено
рішенням уряду підняти мінімальну зарплату в два рази. "Незважаючи на невелике
уповільнення в квітні, динаміка обороту роздрібної торгівлі залишається позитивною, що
вказує на триваюче відновлення внутрішнього споживчого попиту. Зростанню споживання
домогосподарств в цьому році сприяє поступове поліпшення споживчих настроїв і
зростаючі доходи домогосподарств. Зростання доходів було частково викликано рішенням
уряду підняти мінімальну зарплату в два рази з початку 2017 р., що сприяло збільшенню
зарплат в галузях, пов'язаних з держбюджетом, і викликало зростання реальної зарплати
на 19% р/р у квітні", - зазначили в інвесткомпанії. При цьому, як підкреслюють в Dragon
Capital, розрив економічних зв'язків з неконтрольованими територіями на сході не чинив
негативного впливу на сектори, орієнтовані на внутрішній попит, зокрема, на роздрібну
торгівлю, як частину споживчого сектора. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Дзеркало занепаду української
промисловості
22.05.2017

Вперше я відвідав Ганноверську виставку в 2014 р., де технології
Індустрії 4.0 були топовою темою, а сама виставка мала міжнародний та
інвестиційний статус. Вже тоді було зрозуміло, що Hannover Messe багато
країн розглядають як вхідний квиток в клуб сильних, технологічно
розвинутих країн.
Але Україна на події представлена не була - ані торік, ані раніше. Не було нас і цього
року. Тому є питання - чи хочемо ми, українці, бути на технологічній мапі світу? Цього року
інтернаціональний формат виставки підтверджено участю більше 70 країн світу. 60% країн
були представлені стендами, загалом участь у події взяли більше 225 тисяч осіб. 30%
відвідувачів - представники інших країн, серед них українців - близько півтори тисячі. І
всього лише одна організація з України була представлена стендом - це київський завод
Куб, виробник шаф і корпусів для електротехніки та комунікацій. Для порівняння - Польща,
партнер виставки, представила 200 своїх компаній з різних хай-тек сегментів. Наш
найближчий конкурент, Росія, мала три стенди, які фінансувалися з держбюджету – Russia
Export Center, а також стенди регіонів Москви та Свердловська. Більше 30 російських
компаній, представлені на стендах, були відібрані за критеріями якості та технологічності.
«Російське питання» в дискусіях звучало зовсім не так, як це виглядає в українських масмедіа – закордонні інвестори, як і раніше, розглядають Росію в якості цікавого регіону для
інвестицій. Також у Ганновері були представлені стенди наших сусідів із Східної Європи.
Потужно представлений Китай – за кількістю стендів він займав друге місце після
Німеччини, а загалом з Китаю приїхало більше 9 тис відвідувачів. Значення виставки важко
переоцінити як з точки зору розуміння тенденцій розвитку технологій, так і з точки зору
налагодження міжнародних контактів. Фактично, Hannover Messe – це не одна, а відразу 7
виставок, розташованих на площі 24 га: Промислова автоматизація, Приводи та Двигуни,
Енергетика, Цифрове виробництво (ІТ–технології на виробництві), Технології вакууму та
стисненого повітря, Промислова логістика, Дослідження та технології. Ключові теми, які
піднімалися в цьому році - Industry 4.0, Integrated Energy, Smart materials & coating, Predictive
maintenance, Cobots (Колаборативні Роботи), Energy efficiency, Digital Twins. Третя категорія
тем для дискусій та зустрічей – це тематичні «не технологічні» майданчики: Глобальні
ринки, Молоде покоління, Влада жінок, Кар’єра та робота тощо. Як правило, вони пов’язані з
технологіями. Наприклад, ключова тема на майданчиках «Глобальні ринки та бізнеси» - це
про Індустрію 4.0 – а саме, як ці технологіі нарощують цінність для промислових
споживачів. І 500 компаній у Ганновері представили цього року реальні рішення в
напрямку 4.0 та продемонстрували цю саму додану цінність.
Але чому й досі там немає України? Мої 3 версії причин далі.

Перша – відсутність промислової політики та стратегії в Україні. Незважаючи на всі
декларації про належність до технологічних країн, частка промисловості в Україні
весь час падає. В 1991 це було близько 50% від ВВП, в 2008 – вже 26%, а в 2016 – 14%.
Показові речі відбувалися після 2014 року. Знаючи, що те ж машинобудування (12
млрд доларів в 2012[1] ) є також одним з головних експортних сегментів, уряд
залишився осторонь і не підтримав українських виробників в їхній переорієнтації з
Росії на інші країни. Хоча всі добре розуміли, що Росія та країни СНД займають
більше 50% в експорті машинобудування. А переорієнтація на інші ринки займає не
місяці, а на відміну від аграрних ринків - щонайменше 1-2 роки. Але уряд Арсенія
Яценюка ніяк не прореагував на цю проблему, а наступні два уряди тільки говорять
про необхідність розвитку хай-тек сегменту в країні. Медійний дискурс, розгорнутий
в мас-медіа про «велич» нашого ІТ-сектору має вигляд звичайної маніпуляції на тлі
катастрофічного падіння всіх інших хай-тек секторів. Між тим, одна з головних тез 4ої промислової революції – необхідність нарощування промислового потенціалу на
новому технологічному рівні. Всі
сучасні ІТ-технології мають найбільше
застосування саме там. І кожна розвинута країна має свої цілі та плани щодо
нарощування промислового потенціалу. В ЄС у середньому – це 20-25% в ВВП. В
Україні ж частка промисловості в ВВП весь час падає.

Друга причина – відсутність експортної стратегії в галузі промислових хай-тек.
Питання не нове, але наразі ведуться тільки дискусії. Активність деяких «низових»
організацій – як Українська Бізнес Асоціація, ІТ-структури,[2] чи інші не можуть
створити централізовану державну політику стосовно промислових хай-тек. Наш
власний досвід співпраці з новоствореним при МЕРТ Export Promotion Office радше
контраверсійний. З одного боку, ми радіємо, що з’явився відповідальний за експорт
дорадчий орган при міністерстві. Проте, з іншого боку, потрібно розділяти промо
українських «сирів-ковбас» та систем управління промисловими об’єктами.
Учасники ринку, що залучала АППАУ до заходів Export Promotion Office були скоріше
розчаровані. Нам конче необхідні бачення, стратегії та конкретні плани того, як
справлятися з викликами нашого хай-тек експорту. Знаємо, що такий документ в
МЕРТ вже з’явився – це позитивний сигнал для бізнесу. Але наразі ще рано радіти, вивчаємо цей документ.

Третя причина стосується всіх учасників ринку. Це питання амбіцій. Можна скільки
завгодно кричати в себе в країні про великий потенціал і молоді таланти. Проте при
виході на міжнародну арену миттєво постають численні питання - про деталі цього
потенціалу, про конкретні компанії в конкретних секторах, про їх та наше спільне
позиціонування в певних сегментахтощо. І якщо наші компанії цього не роблять, а
тільки їздять і дивляться, як прогресують інші, то питання про амбіції виникає
автоматично. Нещодавно один німецький партнер повідомив, що хоче організувати
подію в Німеччині й хотів би запросити 4-5 компаній з України, що дійсно мають вже
напрацювання та потенціал у сфері 4.0. Попит на такий ресурс у Німеччині зростає
щороку. Пошуки завершились невдало - партнер не знайшов нікого, хоча звертався
до всіх українських ІТ-кластерів. То чи дійсно ми хочемо бачити себе в клубі
технологічно розвинутих країн?
Тому Hannover Messe для України - це ще один «дзвіночок», що Україна має швидше
визначатись із своїм курсом у майбутнє. Може замість декларацій про належність до
високих технологій і розмов про реформи, дивитись правді у вічі і зрозуміти: наразі жодних
переломних моментів на настало. А про реформи в галузі промислових хай-тек ми взагалі
мало що чули.
Але що може бути ознакою переломних моментів і свідченням серйозності намірів
уряду і об’єднаних бізнес-спільнот? На нашу думку, це:
1. Формування Центру (комітету, ради) промислової стратегії та політики при уряді
України. Нам потрібен фокус на довгострокових завданнях розвитку промисловості
та промислових хай-тек, що координується та підтримується на рівні держави.
Одним з ключових завдань центру має бути визначення найбільш перспективних
секторів промислових хай-тек, які потребують пріоритетного розвитку та
підтримки. Друге завдання – формування національної стратегії в Індустрії 4.0, як це
зроблено в багатьох технологічно розвинутих країнах. Третє завдання – допомога
експортерам в машинобудуванні та інших промислових хай-тек, які потребують
великих капітальних витрат на модернізацію та інноваційний розвиток.
2. Створення реально діючих технопарків з орієнтацією на промисловий інжиніринг.
Технопарки – відмінний інструмент об’єднання науки та досліджень, розробників та
промисловців. Найбільша проблема, з якою ми зіштовхуємося в русі «Індустрія 4.0 в
Україні» – це труднощі об’єднання. В нас ще є чудові науковці, проектні інститути,
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розробники, інтегратори, інноватори серед промислових підприємств. Але як тільки
ми доходимо до питань довгострокової співпраці, все зупиняється. В технопарках ці
процеси відбуваються природно та органічно, бо технопарки - це форма створення
нового змісту не тільки для рішень та інноваційних продуктів, а й відносин. Вся
індустрія радіє від появи в Києві Unit Factory. Якби не два «але». По-перше, це
справжнє чудо (у порівнянні з ситуацією в минулому) створено коштом приватного
інвестора. В той же час, більше 80% подібних парків у світі в розвинутих країнах
створює держава. Скільки в нас ще набереться таких Василів Хмельницьких в
найближчі роки? Боюсь, що катма. Друге «але» – це орієнтація самих парків. Поки що
важко сказати як буде розвиватись Unit City. Наразі не помітний фокус на
промислових хай-тек. Розвивати вже добре відпрацьовану в інших ІТ-кластерах по
Україні галузь розробки ПЗ на експорт – в аутсоурсингу і на споживацькі ринки
(рітейл, банки, телеком, логістика тощо) – має дуже слабке відношення до R&D, що
типово концентрується на готових продуктах в інжинірингових, промислових
технопарках.
Реальне залучення промисловців до питань розвитку Індустрії 4.0 – формування
дорожніх карт на підприємствах-інноваторах. Нарікання ІТ-сектору на відсутність
попиту на високі технології частково справедливі. Керівники підприємств дуже мало
уваги приділяють хай-тек як головному фактору конкурентоздатності в нинішньому
глобальному світі. Саме тому 90% ІТ-галузі і працює на експорт. Поява в Україні
інноваторів серед промислових підприємств, - які зацікавлені у впровадженні
високих технологій, стане серйозним сигналом для всіх розробників про початок
змін у культурі ринку. Наразі важко назвати хоча б кілька промислових підприємств
в Україні, що мають стратегічні плани цифрової трансформації (дорожні карти –
типовий їх інструмент). Між тим, 4.0 – це наступна хвиля цифрової трансформації,
що вже успішно охопила сектори банків, телекому, рітейлу тощо. Українські
промисловці значно відстають у цьому як від інших галузей всередині країни, так і
від інших країн.
Ці та інші пропозиції подані АППАУ в рамках ініціативи Digital Agenda Ukraine і, за
задумом, мають знайти відгук та втілення в урядових програмах. Не втрачаємо надію. На
тлі виконання першочергових завдань (стратегія, технопарки, залучення промисловців)
формування українського стенду на Hannover Messe 2018 може виглядати тактичним
завданням. Водночас, ми віримо що подібні маніфестації нашого промислового хай-тек
потенціалу можуть прискорити та стимулювати вирішення і вищевказаних стратегічних
завдань. Саме про це й говорить досвід міжнародних учасників події в Ганновері.
3.
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Боротьба за другий термін: як президент Порошенко
збирається вигравати вибори?
22.05.2017

За три дні у президента Петра Порошенка з'явиться офіційний
привід для святкування. 25 травня виповниться рівно три роки з
моменту, як він, виграв президентські вибори у першому турі з
результатом у 54,7% голосів виборців.
Чи балотуватиметься Порошенко на другий термін? Трохи менше року тому
Ігор Гринів, колишній голова фракції БПП, політтехнолог і один із найближчих
президентських соратників, у невимушеній атмосфері львівського Alfa Jazz Fest сказав, що
Порошенко братиме участь в президентській кампанії 2019 року. "Президент піде на
другий термін, і це страшна і велика відповідальність", – сказав він в інтерв'ю. На відміну
від свого політтехнолога, президент більш стриманий і обережний у відповідях. "Згідно з
Конституцією кожен громадянин, якому виповнилося 35 років, має право балотуватися в
президенти. Я вже маю 35 років. Думаю, на сьогоднішній день зарано говорити про склад
кандидатів у президенти", –з напівпосмішкою відповідав Порошенко на питання щодо
можливості балотуватися на другий термін під час своєї прес-конференції 14 травня. Ще в
жовтні минулого року "Українська правда" першою опублікувала статтю про початок
підготовки Порошенка до другого терміну. Наради з цього питання президент проводив ще
влітку і восени 2016 року в різних форматах і з різними людьми зі свого найближчого
оточення. Тоді обговорювали свіжі президентські рейтинги, можливість ребрендингу партії
БПП, активність Юлії Тимошенко як найближчого конкурента Порошенка. Хоча вісім
місяців тому такі розмови були радше "заявою про наміри". Тепер, за словами кількох
співрозмовників УП з найближчого оточення Порошенка, з початку весни він став частіше
говорити про необхідність балотуватися на другий термін.
Поділитися владою. За тиждень до Великодня Петро Порошенко зібрав так звану
"стратегічну дев'ятку" – такий собі неформальний дорадчий орган, куди, окрім нього,
входять нинішній і колишній голови АП Ігор Райнін і Борис Ложкін, генпрокурор Юрій
Луценко, спікер парламенту Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем'єрміністр Володимир Гройсман, голова МВС Арсен Аваков і колишній прем'єр Арсеній
Яценюк. Розмова для Порошенка була не з приємних. Яценюк, який більше року тому пішов
з посади прем'єр-міністра з рейтингом в межах статистичної похибки, увібравши весь
суспільний негатив, прямо сказав Порошенку, що тепер люди не розрізняють, де БПП, а де
"Народний фронт" – для них усі однакові, а відповідно й негатив отримують усі. Він
запропонував Порошенку провести конституційну реформу. Ідею презентував дуже просто.
Мовляв, Порошенко може стати першим президентом, який відмовляється від частини
своїх повноважень, перерозподіливши їх до уряду і парламенту. Це, переконував Яценюк,
скасує дуалізм влади і піде на користь демократичним перетворенням в країні. УП вдалося
дізнатися, у чому суть запропонованих змін. На думку Яценюка і ще одного ідеолога змін
міністра Авакова, президент повинен представляти державу на міжнародній арені, але це
має бути чітко обмежено законодавством. "А не тримати МЗС на другому поверсі
Адміністрації президента", – натякаючи на одного з заступників голови АП Костянтина
Єлісєєва, говорить співрозмовник в оточенні Яценюка. Президенту також пропонують
залишити право вето на законопроекти парламенту в частині їх неконституційності,
можливість розпуску Верховної Ради і можливість висловлення недовіри уряду, а також
скоротити кількість депутатів з 450 до 300. Проте купу повноважень пропонують і забрати.
Наприклад, позбавити права впливати на призначення голови Нацбанку і голів
облдержадміністрацій, голови НКРЕ і голови Нацгвардії. Склад уряду має формуватися
виключно парламентом. Також статус головнокомандувача для президента пропонують
лишити тільки на випадок війни. Окрім цього, президент не може бути представником
жодної політичної сили. Яценюк пропонував внести ці зміни до парламенту навесні
наступного року. Порошенко ідею про Конституційну реформу вислухав, але нічого
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конкретного не відповів. "Що Яценюк з Аваковим можуть запропонувати? Лише те, що
вигідно їм, і щоб вони десь залишилися. Зрозуміло, що президент на це не погодився, тому
що навіщо йому посада без повноважень?" – пояснює один із найближчих соратників
Порошенка. Цікаво, що проти змін в Конституцію виступив і Олександр Турчинов. За
словами одного з учасників наради, його пропозиція – воєнний стан на період
президентських виборів. "Йому сказали: Саша, воєнний стан може тривати два місяці, але
не два роки", – говорить співрозмовник, додаючи, що цю ідею відкинули. За деякий час
після наради стратегічної дев'ятки, посеред робочого дня о другій годині у Порошенка
відбулася ще одна – але вже з найближчим оточенням. Окрім вже згаданих Ложкіна і
Луценка, були колишній бізнес-партнер Порошенка і заступник голови фракції БПП Ігор
Кононенко і ще один заступник Сергій Березенко, який останнім часом дуже наблизився до
президента і бере участь в нарадах. Порошенка цікавило, що вони думають про ідею
конституційної реформи. У якийсь момент під час обговорення Борис Ложкін, за словами
кількох присутніх під час тієї наради співрозмовників, сказав фразу на кшталт: "Петро
Олексійович, що ми тут обговорюємо, давайте краще поговоримо про вашого наступника".
На нарадах Ігор Гринів і Борис Ложкін пояснювали Порошенку, що непогано мати
кандидата, який може виграти вибори замість нього. Такими наступниками можуть стати
Володимир Гройсман, якому, як відомо, Порошенко не довіряє, і Юрій Луценко. Останній не
підтримав ідею змін до Конституції, натомість запропонував створити нову партію на базі
сітки БПП. Луценко переконує Порошенка, що суспільству треба запропонувати великий
національний план дій, для якого і створити політичне об'єднання, завівши в нього нових
людей з хорошою репутацією, і запрошувати до співпраці усі політичні сили включно з НФ
Арсенія Яценюка, який поки що не може придумати, як повернутися у велику політику.
Втім, за інформацією УП, поки що Порошенко на ці пропозиції не пристав.
Фактор Гриніва. Ігор Гринів також написав для Порошенка стратегію з порадами
для перемоги на президентських виборах. Про її зміст в оточенні президента говорять
неохоче – на власні очі цей документ бачили небагато людей. Але, за інформацією УП,
Гринів теж порадив Порошенкові ухвалити зміни до Конституції, передавши частину
повноважень парламенту. Гринів пропонує віддати депутатам можливість призначення
голів ОДА, однак лишити за собою вплив на силовий блок і МЗС. Також колишній лідер
фракції БПП пропонує зробити парламент двопалатним. За його ідеєю, верхня палата
повинна налічувати 150 обранців-мажоритарників. Саме ці депутати можуть працювати з
президентом і призначати голів ОДА. Натомість нижня палата складатиметься з 300
списочників, які формуватимуть склад уряду і співпрацюватимуть з Кабміном. "Гринів
зумів продати свою концепцію, і Петро на неї погодився. Хоча за два роки президент може
все поміняти і зробити так, як зручно йому", – говорить людина в оточенні Порошенка. Ще
один важливий шмат роботи, який робить Гринів для президента – соціологічні
опитування. У березні соціологічні служби "Социс" і "Рейтинг" робили заміри
президентських рейтингів, результати яких Гринів теж презентував під час однієї з нарад
на Банковій. УП вдалося ознайомитися з деякими цифрами. За Порошенка проголосували б
13,2% виборців серед тих, хто визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах. На
другому місці з мінімальним відривом у рамках похибки – лідерка "Батьківщини" Юлія
Тимошенко з 12,9%, а закриває трійку лідерів співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав
Вакарчук з результатом у 12,3%. Четвертим та п'ятим у списку зазначені лідер партії
"Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та "Радикальної партії" Олег Ляшко – з
приблизно однаковою підтримкою в 10%. У спину їм дихає один із лідерів "Опозиційного
блоку" Юрій Бойко з близько 8% підтримки та лідер партії "За життя!" Вадим Рабінович з
трохи більше 7%. Одного з колишніх лідерів електоральної симпатії мера Львова і лідера
партії "Самопоміч" Андрія Садового в березні підтримували приблизно 6% тих, хто
визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах. За словами одного з учасників
нарад, який також знайомий з результатами опитувань, за умови виходу у другий тур
Тимошенко, вона виграє у діючого президента з перевагою в 5% голосів. Зате з такою ж
перевагою Порошенко може виграти у Юрія Бойка. "Тому зараз працюють над ще однією
стратегією – шукають зручного кандидата в другий тур", – говорить один з владних
політтехнологів. Насправді ця ідея – не нова для України. Під час президентських виборів
1999 року тодішній президент Леонід Кучма вже змагався проти зручного для себе
кандидата – лідера Компартії Петра Симоненка, вигравши вибори з перевагою більше, як у
18% голосів. В "Опозиційному блоці" розуміють, що без участі тимчасово окупованих
районів Донецької і Луганської областей Бойко не зможе виграти вибори, а про можливість
негласної підтримки Порошенка говорять обережно, пояснюючи "можливо, але
подумаємо". Що ж стосується Тимошенко, то на її електоральному полі працює лідер РПЛ
Олег Ляшко, який останнім часом не добирає слів на її адресу, називаючи то прабабусею
української корупції, то "лисицею драною", то "московською зозулею". Розрахунок
Порошенка, говорять у його близькому оточенні, вигравати вибори завдяки відсутності
сильного конкурента. Святослава Вакарчука діючий президент поки що не сприймає в цій
якості. Мовляв, той ще не визначився, чи піде в політику. Не варто сподіватися, що
Порошенко, який за три роки перебування у владі не наважився на радикальні реформи,
наважиться на них за ті два роки, що лишилися. Поки що єдиним великим досягненням, яке
Порошенко може занести собі в актив, є надання безвізового режиму Євросоюзом для
України. Але для виграшу на президентських виборах цього замало. "Потрібно пояснити
людям, за що відповідає президент, а за що відповідає уряд. Частиною стратегії буде
перепозиціонування, що ці роблять оце, а цей робить інше і не втручається у процес, –
говорить співрозмовник з оточення президента і продовжує: "Найголовніше, що він має
зараз вийти до людей. Він має все вислухати і почати говорити – а йому повірять, він це
може зробити. Це означає їздити по регіонах, громадах, зустрічі в райцентрах". Тож поки
кроки, що планують президент і його оточення, не передбачають радикальних змін. Це
знову лише фарбування фасадів і заміна табличок.
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У Порошенка зареєстрували фейкову партію
Саакашвілі
24.05.2017

Міністерство юстиції безпідставно відмовило у реєстрації змін до
статуту РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі і одночасно зареєструвало
фейкову політичну партію Блок Михайла Саакашвілі.
РУХ НОВИХ СИЛ вважає, що це є політичне замовлення Порошенка проти Саакашвілі,
аби не дати йому розвивати політичну силу в Україні. «Не в змозі долати свого головного
політичного конкурента іншими методами, Порошенко вдався до старих перевірених схем створити партію-клон та одночасно заблокувати реєстрацію партії конкурента», - сказав
народний депутат від партії «ВОЛЯ» - РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі Юрій
Дерев’янко. Активістам РУХУ НОВИХ СИЛ вдалось встановити, що це політичне замовлення
здійснюється за вказівкою Порошенка через ставленика Яценюка – міністра юстиції Павла
Петренка та депутата від БПП Дмитра Голубова. Активісти РУХУ НОВИХ СИЛ провели
власне розслідування і з’ясували, що нова партія Блок Михайла Саакашвілі раніше мала
назву Політична Партія «Грузинська партія». Грузинську партію очолив такий собі Євген
Гофман, який на виборах до Одеської міської ради у 2015 році балотувався від партії
«Молодь до влади». Головою цієї партії є його помічник-консультант - Валентин Скрипець.
Ця партія - суто політичний проект нардепа від БПП - Дмитра Голубова. Головою цієї партії
є його особистий помічник - Валентин Скрипець. Активісти встановили, що рідний брат
Валентина Скрипця - Володимир, раніше був головою Інтернет - партії, сьогодні ж її
головою партії є сам Дмитро Голубов, що зайвий раз доводить зв’язок з ними. Брати
Скрипець очолюють дві партії, які контролюються Голубовим. Таким чином, кажуть в РНС,
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Валентин Скрипець – лише технічний виконавець замовлення свого політичного боса нардепа Голубова. Окрім того, активісти встановили, що саме Скрипець був представником
за дорученням від ТОВ «АГЕНТСТВО МІЖРЕГІОНАЛЬНОІ БЕЗПЕКИ «ПАЛПАТІН», яке є
власником приміщення, де зареєстрована фейкова партія «Блок Михайла Саакашвілі» у
Києві, за адресою Туполева, 17К. А власником цього ТОВ є Дмитро Палпатін, депутат
Одеської міськради від партії промосковського мера Одеси - Труханова «Довіряй справам».
«Влада почала вдаватися до політичного рейдерства, бо не може чесно і відкрито
конкурувати з Саакашвілі, адже знає, що програє, - зазначає представник РУХУ НОВИХ СИЛ
Семен Кривонос. - Влада розуміє, що їхній час закінчується. Їхнє завдання - не допустити
політичних конкурентів до влади». РУХ НОВИХ СИЛ вимагає від Мін’юсту зареєструвати
зміни в статуті справжньої партії - «РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ», а також
відмінити реєстрацію фейкової партії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Партії «РУХ НОВИХ СИЛ»
Мер Дніпра заявив про готовність
вийти з партії “Укроп”
25.05.2017

Мер Дніпра Борис Філатов готовий вийти з партії “Укроп”, якщо
політрада не виконає його ультиматум. Про це він заявив на своїй сторінці в
Facebook, передає informator.news
Зокрема, Філатов зажадав “привести в почуття” члена комісії партійного контролю
“Укроп”, народного депутата Віталія Купрія (позафракційний). “Моє терпіння лопнуло. Або
політрада “Укроп” призведе в почутті боягузливу і брехливу тварину по кличці Купрій або
мені доведеться розпрощатися з партією. Я не збираюся сидіти за одним стіл з покидьком,
який кришує незаконні забудовники Каснера і який поливає мене бруд за гроші в
телевізорі. Так, це ультиматум. Настійно чекаю офіційної реакції і призначення засідання
політради”, – заявив Філатов. Раніше, мер Дніпра Борис Філатов заявив про закриття
міського фінансування всіх “ветеранських організацій”.
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.news
Як влаштований “ринок” експертів на українських
політичних ток-шоу
24.05.2017

VoxUkraine вперше в Україні проаналізував експертне середовище
політичних ток-шоу: скільки в країні експертів, хто з них на які теми, куди й
скільки раз ходив, хто є знавцем усього на світі, а хто тримається своєї теми.
Також ми застосували мережевий аналіз й тепер маємо відповідь, чи є зв”язки
між окремими експертами та політиками. VoxUkraine висловлює щиру подяку компаням
“LookSMI” та “Медіа Пульс” за надані стенограми ток-шоу. “Люди не вірять експертам, але
суспільство вірить”. Цей афоризм добре підходить до ситуації в нашій країні: українці не
дуже довіряють більшості гостей політичних ток-шоу, але сприймають та ретранслюють їх
інформацію. Інститут експертів особливо важливий для демократичних країн, де ключові
рішення є результатом широкого громадського консенсусу. VoxUkraine дослідив, що собою
уявляє й як влаштована експертиза на популярних в Україні політичних ток-шоу. У 2016
році понад 675 людей відвідали чотири найбільш рейтингових ток-шоу країни – “Шустер
LIVE, “Свобода слова”, “Чорне дзеркало” та “Право на владу”. З цих гостей – 163 політика,
104 журналіста, по 47 політолога й екс-чиновника та інші. Загалом за 149 минулорічних
програм понад 368 осіб, які не займали посади у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів,
Адміністрації Президента або органах місцевого самоврядування, відвідали чотири
найбільш рейтингових ток-шоу країни. Спершу ця цифра здається досить великою, проте
218 з них були на ток-шоу лише раз. Як правило, такі гості приходили під якусь конкретну
тему ефіру і говорили дуже мало – в середньому чотири хвилини. Інших 150 чоловік можна
класифікувати за сферою експертизи: політологи або політтехнологи (їх важко розрізнити
– далі називатимемо їх просто “політологи”), антикорупціонери, економісти, ексчиновники, представники засобів масової інформації та інші. На політичних ток-шоу
експерти виступають в ролі арбітрів у дебатах політиків з різних партій і мають незалежно
коментувати та оцінювати актуальні події в країні. Зокрема, цього чекають від них
телеглядачі. 37% українців довіряють громадським організаціям, які представляють
більшість політологів та економістів – про це говорить дослідження КМІС, оприлюднене у
лютому 2017 року. Але до деяких політологів та економістів є багато нарікань: їх
звинувачують у необ’єктивності, маніпулюванні, підігруванням або роботі на політичні
сили. VoxUkraine вирішив проаналізувати, хто з експертів куди, скільки і з якими
політиками ходив та чи є у кожного телеканалу свої «улюбленці», яких кличуть навіть на
програми, тема яких не відповідає їх спеціалізації.
В тренді – політологи. У 2016 році найбільшим попитом на ток-шоу користувались
політологи – 47 експертів з української політики з’являлись на телеекранах сумарно 284
рази. У 1,5 рази менше в якості експертів виступали представники ЗМІ – 182 рази. Ексчиновники замикають трійку лідерів – 141 раз. Проте навіть людей з ТОП-3 сфер
експертизи кличуть не на усі ток-шоу однаково. Гостьових редакторів ток-шоу можна
назвати “однолюбами” – майже на кожному ток-шоу якась категорія експертів має суттєвий
відрив від колег. Виключенням є “Право на владу” – різниця візитів журналістів (34 ефіри)
та політологів (27) складає 7 ефірів. На усіх інших програмах розрив куди більший:
“улюбленці” на “Шустер LIVE” – екс-чиновники та медіа – мають по 97 ефірів, тоді як після
них розташувались політологи з результатом 23 програми. На “Свободі слова” та “Чорному
дзеркалі” політологи мали найбільший попит – 140 та 94 ефіри відповідно. Журналісти, які
на обох ток-шоу розташувались на другому місці, мають лише по 27 ефірів.
Порядок денний. У 2016 політичні шоу виходили майже щотижня. Такий формат, як
правило, передбачає аналіз та обговорення найважливіших подій останніх семи днів.
Мільйони українців дивляться чотири найбільш рейтингові ток-шоу, тому висвітлення тих
чи інших тем впливає на велику аудиторію, чим можуть користуватись власники
телеканалів та політичні партії. За 149 минулорічних випусків 4-х політичних ток-шоу
редактори та ведучі найбільше порушували питання політичної кризи, уряду (зміни його
складу й аналіз діяльності) та Донбасу. Трохи менше говорили про визволення з російської
в’язниці Надії Савченко, прокуратуру, реформи та економіку (тарифи, державний бюджет
та Міжнародний валютний фонд). Кожна окрема тема з ТОП-10 специфічна і мати якісну
експертизу, наприклад, в питанні урегулювання конфлікту на Донбасі та в умовах
виділення траншу від МВФ, досить важко. В теорії, під експертизою мається на увазі
спеціалізація, а на практиці часто одні і ті самі люди коментують кілька несуміжних тем.
Хто найбільш універсальний експерт? Бути присутнім один раз на програмі, тема якої не
входить до сфери експертизи людини, – може бути випадковістю. Тому ми взяли до аналізу
усі “чужі” теми, де експерти були два і більше разів. Наприклад, Тарас Загородній, керуючий
партнер «Національної антикризової групи», яка займається політичним PR-ом, був по
чотири рази на програмах, де обговорювали економічні питання – бюджет, МВФ та тарифи.
Але, судячи з тематики ефірів, Загородній також орієнтується у політичній кризі, мінських
перемовинах та реформі охорони здоров’я. Окрім Загороднього найбільш «універсальними»
експертами можна також назвати: Політолога Вадима Карасьова (був на шести програмах,
які були присвячені політичній кризі, та чотирьох – по бюджету), Екс-голову СБУ Валентина
Наливайченка (4 програми по політичній кризі та 3 – про МВФ), Екс-народного депутата
Кирила Куликова (3 програми про бюджет, 2 – про прокуратуру)
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Штатні експерти. Як у політиків, так і у експертів є свої найактивніші «ходаки» по
ток-шоу. За кількістю ефірів такі експерти не поступаються “talking heads” від політичних
партій. Наприклад, найбільше на ефіри з експертів ходив Володимир Фесенко (“Пента”) – 31
раз, на другому місці серед експертів розташувався Віталій Шабунін (“Центр протидії
корупції”) – 23 рази, а на третьому – Тарас Загородній («Національна антикризова група») –
22 рази. Як ми вже з’ясували раніше, гостьові редактори кожного ток-шоу кликали
експертів з різних сфер неоднаково. Те саме спостерігається у ТОП-20 найактивніших
експертів – у 80% експертів суттєвий «перекос» у бік одного шоу, це може свідчити, що у
кожного шоу є свій постійний «пул» експертів.
Мережевий аналіз: хто з ким ходив. Як ми вже з’ясували, за минулий рік політичні
ток-шоу відвідали понад 675 спікерів, більшість з них була лише один чи кілька разів, проте
у деяких народних депутатів, чиновників, політологів чи журналістів є багато спільних
ефірів. Чи можливо таке, що одна людина ходить на ефіри лише з конкретним політиком чи
експертом? Мережевий аналіз показав три великі кластери людей: відвідувачі «Чорного
дзеркала», «Свободи слова» та «Шустер LIVE». Кластер програми “Право на владу” окремо
не виділяється – на “1+1” ходили або зовсім маловідомі особи, або ті самі політики, що й на
інші програми. Найсильніші зв’язки спостерігаються у кластері “Інтера”, де головний ходок
– народний депутат від “Опозиційного блоку” Микола Скорик. Він був на 33 з 39 ефірів
“Чорного дзеркала” і тому має багато спільних ефірів з багатьма політиками та експертами.
Найбільшу кількість ток-шоу Скорик відвідав в компанії з депутатом від БПП Сергієм
Капліним – вони мають 18 спільних ефірів. На програмі “Чорне дзеркало” у 2016 році важче
було не перетнутись зі Скориком, ніж навпаки. Нардеп відвівав 85% інтеровських ток-шоу
за минулий рік. Для “чистоти експерименту” ми прибрали Скорика з аналізу. Навіть після
цього кластер “Чорного дзеркала” все одно має найбільшу кількість спільних ефірів між
гостями. Перші три найсильніші зв’язки спостерігаються у політолога Тараса Загороднього
з Сергієм Капліним (13 спільних ефірів), у народних депутатів від “Самопомочі” Тетяни
Острікової (12) та позафракційного Борислава Берези (11). Інші ток-шоу з’являються “у
ренкінгу зв’язків” тільки на четвертій сходинці: позафракційний Дмитро Добродомов має
10 спільних ефірів з народним обранцем Антом Геращенком на “Шустер LIVE”. Попередні
два діяча також мають по 10 спільних ефірів з головою правління “Центру протидії
корупції” Віталієм Шабуніним (вони найбільше перетинались у Савіка Шустера). Останній
також має 10 ефірів з позафракційним Віктором Чумаком. Такі показники можуть говорити
про “коротку лаву запасних” експертів й орієнтованість гостьових редакторів на конкретних осіб, які рідко “розбавляються” іншими політиками чи експертами. Найменша кількість
“унікальних” гостей, тобто тих, хто ходив тільки на якесь одне ток-шоу, у “Свободи слова” –
36,7% від загальної кількості. У “Право на владу” (39,8%) та “Чорного дзеркала” (49,3%).
Найвищий відсоток унікальних гостей виявився у “Шустер LIVE” – 62,6%. Такий результат
“Шустера” частково пояснюється кількома вузько тематичними ефірам, куди редакція,
наприклад, запрошувала регіональних журналістів чи наприклад, представників
єврейських організацій на програму присвячену річниці розстрілів у Бабиному яру.
Звичайно, у них висока імовірність стати “унікальним” гостем (бути на ток-шоу один раз).
Висновки (читати повністю) >>>
За матеріалами voxukraine.org
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Підсумки зустрічі «Групи семи»: єдині у питаннях Кремля і тероризму,
але не торгівлі й зміни клімату
27.05.2017

У сицилійському курортному місті Таорміна лідери країн «Групи
семи» (G7) підписали декларацію щодо боротьби з тероризмом,
посперечалися про зовнішню торгівлю і зміну клімату й обговорили, що
робити з санкціями проти Росії за її участь у війні в Україні.
Голова Європейської ради Дональд Туск ще напередодні зустрічі висловив переконання,
що нинішній 43-й саміт буде найскладнішим за останні роки. 27 травня політичні лідери
Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, з участю Дональда Туска і
глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера ухвалили підсумкову декларацію, в якій була
відображена їхня спільна позиція щодо поведінки Москви.
Лідери G7 висловили готовність вжити додаткових заходів проти Росії, якщо в цьому
виникне потреба, за втручання у ситуацію в Україні. «Термін дії санкцій чітко пов’язаний з
повною реалізацією Росією своїх зобов’язань, відповідно до Мінських [мирних] угод, і
повагою до суверенітету України», – мовиться у спільному комюніке. «З часу останнього
саміту G7 у Японії ми так і не побачили нічого, що спонукало б нас змінити наше ставлення
до Росії, – заявив 26 травня Дональд Туск, який координує зовнішню політику 28 державчленів Євросоюзу. – Я звертаюся до лідерів «Групи семи» з пропозицією підтвердити наші
попередні рішення». Він нагадав, що режим санкцій проти Москви вводився скоординовано
ЄС і США в 2014 р. після анексії Росією Криму та втручання Росії в події на сході України, де
майже 10 тисяч людей загинуло в результаті бойових дій між українською армією і
проросійськими сепаратистами та російськими військами. Слова Туска пролунали через
день після того, як один з найближчих соратників Дональда Трампа – його старший радник
з економічної політики Ґері Кон – заявив було, що президент США поки не вирішив, якою
буде доля антиросійських санкцій. «Він розглядає різні варіанти», – додав Кон. Утім, вже
перебуваючи на Сицилії, він же тепер чітко висловився на користь їхнього продовження:
«Ми не скасуємо санкції проти Москви. Можливо, ми обговоримо, чи слід діяти щодо Росії
ще суворіше». Ця невизначеність, вочевидь, збентежила Дональда Туска, який після
переговорів з Трампом у Брюсселі на саміті лідерів держав НАТО 25 травня сказав: «Я не
впевнений на сто відсотків у тому, що наші позиції збігаються і що у нас єдине бачення
того, що робити з Росією. Але якщо говорити про конфлікт в Україні, схоже, ми
дотримуємося спільної лінії».
«Група восьми» поки залишатиметься «Групою семи». «Група восьми»
залишатиметься «Групою семи», як заявили її лідери, «допоки Росія не змінить політичний
курс». Членство Росії, яка з 1998 року входила в групу найбільш економічно розвинених
держав світу, що протягом 16 років мала назву «Група восьми» (G8), було зупинене в 2014
році після початку війни на Донбасі і анексії Росією Криму, що на Заході не підтримала
жодна держава. У 2014 році ювілейний 40-й саміт G8, який повинен був відбутися в
російському Сочі, скасували і перенесли у Брюссель – уже у форматі «Групи семи». Протягом
минулих трьох років чимало західних політиків і чиновників вищого рангу кілька разів
закликали повернути Росію в G8, хоча сам Кремль заявляв, що йому це не потрібно і жодних
заходів задля цього Москва вживати не збирається. Президент Росії Володимир Путін,
якого й цього разу не запросили в Таорміну, в понеділок 29 травня вирушає в Париж, де
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планує зустрітися з одним з учасників самітів G7, новим президентом Франції Емманюелем
Макроном. З 1 січня 2017 року головування в «Групі семи» за принципом ротації перейшло
до Італії. Перед самітами НАТО в Брюсселі і G7 в Таорміні президент США Дональд Трамп,
який здійснює свій перший офіційний тривалий закордонний вояж, побував у Римі, де
зустрічався з учасником саміту G7 прем’єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, з яким
говорив і про Росію. Як пише мережеве видання Huffington Post Italy, Джентілоні під час
розмови з Трампом – «найбільш проросійським президентом в історії Америки» – фактично
вирвав у нього визнання того, що «Москва несе відповідальність за події в Україні», а також
підтримку принципів трансатлантичної єдності щодо Росії. Тема війни в Україні та
відносин Заходу з Росією була однією з основних і під час брюссельських переговорів
лідерів держав Північноатлантичного союзу, про що генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберґ розповів в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода. За словами Столтенберґа,
всередині НАТО існує твердий і злагоджений підхід в оцінці дій Москви: «Ми в процесі
найбільшого з часу завершення Холодної війни зміцнення нашої колективної оборони,
проте ми не відмовляємося від діалогу з Москвою, оскільки Росія – наш найбільший сусід.
Нам треба вибудовувати наші відносини з Росією, уникнути нової Холодної війни. Ми з цією
державою не шукаємо конфронтації. Саме тому розміщення наших військових підрозділів
на східних кордонах альянсу – це оборонний, пропорційний крок». Столтенберґ запевнив,
що позиція Північноатлантичного союзу незмінна: Росія продовжує дестабілізувати
ситуацію в Україні, підтримуючи сепаратистів на Донбасі й незаконно анексувавши Крим.
«Важливо, що всі 28, а незабаром 29 держав-союзниць, – всі висловлюють рішучу політичну
підтримку суверенітетові й територіальній цілісності України. Але також ідеться про
політичну підтримку в пошуку мирного вирішення конфлікту через переговори й
реалізацію Мінських угод, припинення вогню й відведення важкого озброєння. Але крім
цього, ми також надаємо практичну допомогу: сприяємо Україні в побудові сучасніших
безпекових установ, втіленні реформ, боротьбі з корупцією, розвиткові управління
військами, зміцненні кібернетичних здатностей, тиловому забезпеченні тощо», – наголосив
генсекретар НАТО. На спільній прес-конференції після завершення саміту НАТО в Брюсселі
Єнс Столтенберґ висловлювався щодо політики Москви ще ріщкіше: «Росія не тільки
розвиває свою оборону, але й готова змінювати кордони в Європі через агресію щодо
України. Ніхто б і не подумав розгортати чотири нові батальйонні бойові групи у
східноєвропейських країнах НАТО, якби Росія не анексувала Крим». У Москві підсумки
останнього саміту НАТО оцінюють геть інакше. У заяві російського МЗС з цього приводу
мовиться, що «наразі відносини Росії і НАТО перебувають у найглибшій з моменту
закінчення Холодної війни кризі» і що «прагнення альянсу довести свою потрібність
роздмухуванням міфу про «загрозу зі Сходу» перешкоджає об’єднанню зусиль держав у
боротьбі зі спільними загрозами і викликами».
Головні загрози – глобальні. В перший день зустрічі лідери G7 підписали спільну
декларацію про боротьбу з тероризмом і збройним екстремізмом. Лідери G7 висловили
солідарність з Великобританією щодо найбільшого за 12 років на її території
терористичнго нападу, який стався у Манчестері 22 травня й забрав життя 22 людей.
Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».
Британський прем’єр Тереза Мей, котра виступила головним ініціатором ухвалення
документа, попередила, що радикальні джигадисти, втрачаючи позиції на полі бою, в Іраку
та Сирії, виявляють дедалі помітнішу активність в інтернеті. Спільна декларація містить
заклик до всіх світових компаній, що надають телекомунікаційні послуги і доступ до
соціальних мереж, відповідально протидіяти поширенню екстремістських ідей і контенту.
Однією з найсерйозніших загроз світовій безпеці у документі названий той факт, що в
західні й інші країни повертаються громадяни держав-членів «Групи семи», які раніше
виїхали на Близький Схід для участі в бойових діях на боці угруповання «Ісламська
держава». Загалом їх понад п’ять тисяч осіб. Незважаючи на те, що багато з них убиті,
значна частина, як і раніше, готова діяти по всьому світу. «Ми будемо прагнути колективно
усувати ризики, які становлять іноземні найманці після того, як вони залишають театр
військових дій», – мовиться в декларації, підписаній в Таорміні цієї п’ятниці. Канцлер
Німеччини Анґела Меркель наприкінці дня 26 травня розповіла журналістам, що лідери G7
домовилися про три речі: «По-перше, про більш ефективний обмін інформацією у сфері
боротьби з тероризмом. По-друге, про зусилля, спрямовані на закриття джерел
фінансування терористичної діяльності. По-третє, про вимоги до інтернет-компаній задля
запобігання поширенню в інтернеті радикальної ісламістської пропаганди». За словами
прем’єр-міністра Італії Паоло Джентілоні, який головував на саміті в Таорміні,
найсерйозніші розбіжності між позицією Дональда Трампа та позиціями інших учасників
саміту простежуються в таких питаннях, як міжнародна торгівля та протекціонізм, а також
боротьба з глобальними змінами клімату. 25 травня на зустрічі з керівництвом Євросоюзу
американський президент різко розкритикував позитивне торговельне сальдо Німеччини.
Однак, як заявив італійський прем’єр, «в Таорміні відбувається відверта дискусія,
спрямована на «коригування позицій». «Обговорення теми кліматичних змін і Паризької
угоди 2015 року, яку підтримують усі учасники «сімки», крім США, поки припинено», –
додав він. «Дискусія щодо клімату була дуже важкою, якщо не сказати незадовільною.
Чіткого сигналу стосовно того, чи будуть Сполучені Штати підтримувати Паризьку угоду чи
ні, так і не було», – зауважила у розмові з журналістами Меркель. Раніше Дональд Трамп під
час своєї виборчої кампанії назвав прогнози вчених щодо загрозливої зміни клімату Землі
«дурисвітством», а також висловлював думку, що США слід вийти з Паризької угоди, – але,
як зауважив його головний радник з економічних питань Ґері Кон, «погляди президента
впродовж останнього часу зазнали змін».
Читати повністю >>>
© Олександр Гостєв
За матеріалами radiosvoboda.org
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
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Транстихоокеанське партнерство
працюватиме без США
22.05.2017

Міністри
торгівлі
11
країн-учасниць
транстихоокеанського
партнерства на зустрічі в Ханої пообіцяли відродити угоду і продовжити
його роботу без США. Про це повідомляє ВВС.
Крім того, міністри відзначили, що готові прийняти Штати назад в число учасників,
якщо настрій у Вашингтоні зміниться. При цьому, присутній на зустрічі представник США
Роберт Лайтайзер заявив, що його країна не має наміру змінювати рішення. Трамп,
критикуючи ТТП в ході передвиборної кампанії, в якості одного з недоліків договору
вказував, що в ньому нібито передбачені "задні двері" - пункт, який може дозволити Китаю
приєднатися до пакту. Крім того, він побоювався, що угода призведе до скорочення числа
американських робочих місць. Однак після підписання указу про вихід США з ТТП про
приєднання до пакту Китаю говорять цілком відкрито. На зустрічі в Ханої міністри торгівлі
Австралії, Японії та Нової Зеландії висловили оптимізм щодо майбутньої угоди. Крім цих
держав, а також В'єтнаму, який приймав зустріч, пакт підписали Канада, Сінгапур, Мексика,
Перу, Малайзія, Бруней і Чилі. ТТП передбачає створення зони вільної торгівлі між цими
країнами, скорочення торгових тарифів в регіоні, і в перспективі - створення в
Тихоокеанському регіоні єдиного ринку на кшталт європейського.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ПЕК
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
будет продлено на 9 месяцев

Linde и Praxair создадут крупнейшего в мире
производителя промышленных газов

25.05.2017

ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились продлить
действие соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев,
передает Bloomberg слова министра нефти Ирана Бижана Зангане.
"Да", - сказал Б.Зангане, отвечая на соответствующий вопрос. Министр нефти ОАЭ
Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, комментируя итоги встречи, отметил, что "результаты
хорошие". Согласно действующему соглашению, страны ОПЕК должны сократить добычу
нефти на 1,2 млн баррелей , а страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию
приходится 300 тыс. баррелей. Сокращение производится относительно суточной добычи
нефти в октябре 2016 года, когда у большинства стран производство нефти было на
пиковых уровнях. Отметим, следующее заседание стран ОПЕК, а также министерская
встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК продет 30 ноября, сообщил в своем Twitter министр нефти
Нигерии Эммануэль Качикву. "Принятая дата для 173 конференции ОПЕК и 3-й
министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК - 30 ноября", - написал он. Эта дата была
определена на встрече стран ОПЕК, которая состоялась в четверг в Вене.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Экваториальная Гвинея пополнила ряды
стран-членов ОПЕК
25.05.2017

Источник, приближенный к министру энергетики Экваториальной
Гвинеи, сообщил о том, что страна присоединилась к ОПЕК, став таким
образом новым членом картеля, пишет издание Reuters.
Экваториальная Гвинея находится на третьем месте по объемам нефтедобычи в
Африке, уступая лишь Нигерии и Анголе. В январе этого года Экваториальная Гвинея
заявила о своем желании стать 14-м членом Организации стран-экспортеров нефти и
шестым представителем стран Африки в картеле. "Мы уверены, что интересы
Экваториальной Гвинеи полностью соответствуют стремлению ОПЕК служить отрасли", ранее сообщал министр шахт и углеводородов Габриель Мбега Обианга. Напомним, ранее
генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что рассчитывает на
присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами
ОПЕК и странами, не входящими в картель. При этом министр энергетики Алжира
Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все
страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения еще на девять месяцев.
Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января
2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом
соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на
полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев. Тем временем страны, не
входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.
Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Германская Linde AG и американская Praxair Inc. подписали
соглашение о слиянии, в результате будет создан крупнейший в
мире производитель промышленных газов совокупной стоимостью
порядка $70 млрд.
Как говорится в сообщении Linde, сделка будет "слиянием равных". "Завершение
сделки зависит от ее одобрения советом директоров Praxair, а также исполнительным и
наблюдательным советами Linde", - отмечается в сообщении компании. Linde и Praxair
объявили предварительные условия сделки в декабре прошлого года. Официальное
соглашение должно было быть готово к заседанию совета директоров Linde, прошедшему
две недели назад, однако представители профсоюзов выступили против сделки, что
усложнило переговоры и вынудило компании отложить их. Предыдущая попытка
объединения двух компаний не удалась, в сентябре прошлого года они прекратили
обсуждение слияния: они пришли к выводу, что стратегически объединение их операций
является обоснованным, однако не смогли согласовать детали корпоративного
управления. Председатель совета директоров Linde Вольфганг Райтцле, считающийся
автором идеи об объединении двух компаний, ранее заявлял в интервью газете Financial
Times, что готов воспользоваться своим дополнительным решающим голосов в совете
директоров, если это потребуется для одобрения сделки. Акции Linde подорожали в среду
на 2,8%, стоимость бумаг Praxair поднялась в ходе торгов на 2,2%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 АПК & ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Glencore предложил слияние американской
агропромышленной компании Bunge
24.05.2017

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore может приобрести
американскую агропромышленную компанию Bunge, сообщает The Wall
Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
В случае, если сделка по слиянию с одним из крупнейших в мире трейдеров и
переработчиков сои и кукурузы состоится, Glencore станет крупным игроком на
сельскохозяйственном рынке США. В швейцарской компании WSJ заявили, что ее
сельскохозяйственный блок «применил неформальный подход к Bunge… относительно
возможного согласованного объединения бизнеса». Отмечается также, что пока
неизвестно, в какой стадии находятся переговоры между компаниями и ведутся ли они
вообще. Также ничего неизвестно и о сумме сделки.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
ЄВРОПА

 ГМК & ПРОКАТ

 ПОЛІТИКА & ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Продажи китайских металлургов на самом
высоком уровне за последние 5 лет

Меркель: Європа більше не може покладатися
на США і Британію

24.05.2017

Усилия правительства Си Цзиньпина по удержанию роста экономики
на уровне 6,5% в год, похоже, могут увенчаться успіхом. Об этом сообщает
служба новостей портала uaprom.info
Основным драйвером роста китайские коммунисты выбрали увеличение
государственных инвестиций в строительство нового жилья и инфраструктуры. Продажи
металлопродукции, доля которой в строительных проектах достигает 30%, находятся на
самом высоком уровне за последние 5 лет. Цены на арматуру растут, несмотря на
настойчивые сообщения о новом витке перепроизводства и уже превысили уровни
«благополучного» 2012 года. В понедельник средняя цена арматурной стали в Китае
выросла до 4 048 юаней (примерно $522) за тонну, что на 21% больше, чем в начале
текущего года и почти вдвое дороже прошлогоднего минимума. Другой металлоемкий
сектор экономики КНР – машиностроение – также находится на подъеме за счет роста
спроса на большегрузную и специальную автомобильную технику. Продажа экскаваторов в
течение первых четырех месяцев текущего года выросла до самого высокого уровня с 2012
года. Бульдозеры продаются на максимуме 2014 года и их продажи продолжают
увеличиваться двузначными цифрами. Komatsu Ltd, второй по величине мировой
поставщик такого оборудования, сообщил на прошлой неделе, что его оборудование
используется в КНР на 14% чаше, чем годом ранее, и пользуется самым высоким спросом за,
по крайней мере, 12 месяцев. Экспорт стали в первые четыре месяца текущего года
снизился на четверть, на фоне увеличения производства, что является несомненным
знаком здорового внутреннего спроса. Потребление стали в Китае будет расширяться
примерно на 3% в этом году, заявили в Deutsche Bank AG. Morgan Stanley отмечает
значительное сокращение запасов металлопродукции на складах китайских трейдеров и
прогнозирует дальнейший рост спроса. «Мы ожидаем, что возможно лишь незначительное
замедление темпов роста», - резюмирует экономист Goldman Sachs Эндрю Тилтон.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

28.05.2017

Європа більше не може "повністю залежати" від США і Великої
Британії після "брекзиту" та обрання Дональда Трампа президентом,
заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
За словами пані Меркель, вона хоче дружніх відносин з обома країнами, а також з
Росією, але, на її думку, Європа тепер повинна сама боротися за своє майбутнє. Німецька
канцлер зробила цю заяву після того, як на саміті "Великої сімки" не вдалося дійти
консенсусу з питання щодо виконання укладеної в 2015 році Паризької угоди щодо
протидії змінам клімату. Ангель Меркель назвала ці переговори дуже важкими і
незадовільними. Раніше президент США Дональд Трамп сказав, що ухвалить рішення про
долю паризького договору наступного тижня. Раніше він виступав проти скорочення
промислових викидів у атмосферу, як це передбачає Паризька угода. "Часи, коли ми могли
повністю покладатися на інших, йдуть. Я відчула це на собі в останні кілька днів", - сказала
пан Меркель на передвиборному мітингу в Мюнхені. Ангела Меркель також відзначила, що
наразі пріоритет для Берліна - відносини з новим президентом Франції Еммануелем
Макроном. За опитуваннями громадської думки в Німеччині, Ангела Меркель має всі шанси
бути переобраною на четвертий термін за результатами загальних виборів у вересні.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
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 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТОХІМІЯ. РТІ & РИНОК ШИН. АГРОХІМІЯ

Два химических гиганта объединятся в транснациональную
компанию стоимостью $20 млрд
23.05.2017

Швейцарская Clariant AG и американская Huntsman Corp образуют
объединенную химическую компанию HuntsmanClariant. Об этом сообщает
портал inventure.com.ua
В совместном релизе компаний сказано, что слияние таких крупных компаний
приведет к созданию специализированной химической компании, объем продаж которой
будет достигать $13,2 млрд., а совокупная стоимость предприятия составит $20 млрд.
Говориться также, что акционеры Clariant получат 52% акций объединенного предприятия,
а держатели акций Huntsman – 48%. В обеих компаниях уверены, что слияние даст им ряд
преимуществ за счет сильных сторон каждой из участниц сделки. Предполагается, что
HuntsmanClariant
будет
демонстрировать
сильную
динамику
роста,
иметь
привлекательные рынки сбыта, а также будет применять общие знания в области
устойчивого развития и обладать сильной объединенной инновационной базой. ...
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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Рейтинг Китаю впав вперше
за чверть століття

Число жертв протестов в Венесуэле
увеличилось до 55 чел.
24.05.2017

Інвесторська служба Moody's понизила довготерміновий кредитний
рейтинг у національній та іноземній валюті на одну сходинкку - від Аа3 до А1.
Агенція також змінила свій прогноз зі стабльного на негативний.
У заяві Moody's йдеться, що зниження рейтингу відбиває очікування, що фінансова
міцність країни "дещо послабиться впродовж найближчих років на тлі зростання боргу і
потенційного уповільнення економічного розвитку". У 2016 р. китайська економіка зросла
на 6,7% проти 6,9% у 2015 році. Це найнижчі темпи росту від 1990-х. Проте міністр фінансів
Китаю заявив, що Moody's перебульшує економічні проблеми і недооцінює реформістські
зусилля китайської влади. Зниження рейтингу може підвищити вартість запозичень для
Китаю. Це перше зниження китайського кредитного рейтингу за понад 25 років, отже, це є
досить важливим. Проте міжнародні інституції вже не вперше "б'ють у дзвони" по
китайському боргу, який зростає. Це триває вже впродовж кількох останніх років. В
кінцевому рахунку, зниження рейтингу порушує фундаментальне запитання: чи варто
вірити у здатність китайського уряду впоратися з цим боргом? Або ж чи має уряд
можливість якось подовжити строк дії безкінечних кредитних ліній, або хоча б зменшити
обсяги кредитів? І як це зробити, одночасно зберігаючи сильні економічні показники?
Очевидно, Moody's став на бік песимістів. У своїй заяві агенція вказує на уповільнення
китайської економіки, тоді як кредити допомагають втримати економічне зростання. Там
також йдеться про те, що програма реформ може посунути на другий план пріоритет
економічного росту. Треба також пам'ятати, що цей рік є визначальним для президента Сі
Цзіньпіна, якому доведеться зіткнутися із викликом складного політичного форуму
наприкінці цього року. Сильна економіка забезпечує довіру і легітимність політичного
лідера. Китайські оглядачі відзначають, що стабльне зростання є критично важливим для
нього саме зараз. Ось чому негативні оцінки китайського боргу з боку міжнародних
інституцій, таких, як Moody's, не сприймають у Пекіні. Нині борг Китаю становить близько
260% до ВВП. Вищі рівні боргу зазвичай означають вищий рівень ризику. Також варто
відзначити, що більша частина цього боргу належить державним або ж "квазі-державним"
підприємствам, а не іноземним інвесторам. А відтак, немає прямої загрози того, що
проблема перекинеться на інші економіки. Але як би там не було, те, що відбувається у
другій найбільшій економіці світу, не може не вплинути на решту країн. Китай також є
другим найбільшим імпортером товарів та комерційних послуг. Крім того, країна відіграє
суттєву роль як покупець нафти та інших сировинних товарів, і економічне уповільнення в
Китаї є одним із факторів зниження світових цін на ці товари. Прагнення Пекіну змінити
баланс в економіці на користь внутрішнього споживання призвело до серйозних змін у
виробничому секторі, які особливо стосуються важкої промисловості, наприклад,
металургії. Зниження рейтингу відбулося смаме тоді, коли влада КНР докладає зусиль, аби
навести лад із кредитною політикою, яку називали серед загроз фінансової стабільності.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com

АФРИКА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Африканские страны интегрируются в зону
свободной торговли ЭКОВАС
26.05.2017

Мавритания подписала соглашение с Экономическим сообществом
западноафриканских государств (ЭКОВАС), предусматривающее её
возвращение в западноафриканскую зону свободной торговли.
В начале мая 2017 г. Нуакшот (столица Мавритании) подписал соглашение с
комиссией ЭКОВАС о либерализации перемещения людей и товаров между Мавританией и
15 государствами-членами сообщества. Условия договора предусматривают возвращение
Мавритании в западноафриканскую зону свободной торговли в период до 1 января 2019 г.
Мавритания вышла из состава ЭКОВАС в 2000 г. Тогда она отдала предпочтение другому
интеграционному объединению – Союзу Арабского Магриба (фр. de l’Union du Maghreb
Arabe – UMA). UMA был основан в 1989 году. Его деятельность затормозилась из-за
разногласий по проблеме Западной Сахары. Соглашение Мавритании с ЭКОВАС
предусматривает создание единого внешнего тарифа и общей торговой политики.
Относительно передвижения лиц – Мавритания ещё продолжит переговоры по
региональному соглашению. В этом направлении она уже добилась двусторонних
соглашений с Сенегалом, Мали, Кот-д'Ивуаром, Нигером и Гвинеей. Подписанное
соглашение с Мавританией должно быть подтверждено на следующем саммите ЭКОВАС в
июне. Интегрироваться также намеревается Королевство Марокко. 30 марта 2017 г. эта
страна вернулась в Африканский союз. В ЭКОВАС она уже имеет статус наблюдателя и
недавно подало заявку на членство. В июне этого года на саммите, который пройдет в
Либерии, 15 государств-членов ЭКОВАС примут решение относительно её вступления. По
правилам ЭКОВАС, оно должно быть единогласным.
Читать полностью >>>
По материалам Market West Africa

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЄГИПЕТ

ВВС Египта нанесли удары по лагерям
боевиков в Ливии
27.05.2017

Военно-воздушные силы Египта нанесли удары по лагерям
террористов на востоке Ливии возле города Дерна. Удар был ответом на
атаку боевиков в египетском городе Минья, во время которой погибли 26
христиан-коптов.
«Египет не будет колебаться с нанесением ударов по террористическим лагерях, где
бы они ни были расположены - на территории страны или за ее пределами», - заявил в
телеобращении к египтянам президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Египетский лидер
также обратился к президенту США Дональду Трампу, выразив надежду, что тот сможет
выполнить свое обещание сделать борьбу против терроризма своим приоритетом. В апреле
в Египте после серии нападений террористов «Исламского государства» на христианские
храмы объявили режим чрезвычайного положения.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Как сообщает венесуэльский портал Universal, число жертв
протестов, идущих в Венесуэле с начала апреля против политики
правительства Николаса Мадуро, возросло до 55 человек.
Только за минувший понедельник были убиты семь человек: шестеро в штате
Баринас и один в столице Каракасе. Все погибшие получили огнестрельные ранения. Таким
образом, общее число жертв протестных акций увеличилось до 55 человек. Прокуратура
Венесуэлы назначила специальных прокуроров для расследования обстоятельств гибели
людей. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного
суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было
отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда
и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного
собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
Читать полностью >>>
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США & КАНАДА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

Министр финансов США настаивает на повышении
лимита госдолга без допустовий
25.05.2017

Министр финансов США Стивен Мнучин попросил Конгресс поднять
верхний предел госдолга страны до того, как законодатели уйдут на летние
каникулы, пишет The Wall Street Journal.
При этом Минфин и президентская администрация в целом не хотят, чтобы
конгрессмены увязывали дополнительные условия с этим шагом. "Я призываю вас поднять
лимит госдолга, прежде чем вы уйдете на летний отдых", - заявил С.Мнучин, обращаясь к
членам постоянного бюджетного комитета Палаты представителей. Госдолг США,
составляющий почти $20 трлн, достиг лимита в середине марта. С тех пор Минфин
использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не
осталось без финансирования. В ответ на вопрос, что Белый дом будет делать, когда
возможности чрезвычайных мер будут исчерпаны, С.Мнучин ответил, что он уверен как в
том, что пока Минфин справляется, так и в том, что "потолок" будет поднят Конгрессом.
Ранее в среду директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик
Малвани выразил опасения, что необходимость повышения лимита госдолга может
оказаться более насущной, чем представлялось ранее. "Как я понимаю, налоговая выручка
в настоящее время поступает немного медленнее, чем ожидалось", - пояснил он
конгрессменам. Подобное признание для республиканцев представляет значительный
отход от прежних позиций: при президентах-демократах Республиканская партия
регулярно выступала против увеличения предельно допустимой долговой нагрузки и
критиковали подобные решения. И именно республиканцы первыми настаивали на том,
что такое повышение должно сопровождаться дополнительными ограничениями. И сейчас
"Кокус свободы" - консервативное крыло Республиканское партии - заявил, что не
поддержит повышение лимита госдолга, если не будут приняты меры для ограничения
федеральных расходов. Вместе с тем члены фракции считают необходимым провести эти
меры через Конгресс до августовских каникулы. В последние годы правительство США
неоднократно оказывалось на грани дефолта из-за затягивания рассмотрения вопроса об
увеличении лимита госдолга Конгрессом в связи с противостоянием политических партий.
Летом 2011 года это привело к снижению рейтинга США, в 2013 году - к приостановке
работы правительства. Повышение предела госдолга не дает правительству полномочий на
осуществление новых расходов - привлеченные средства используются для погашения
существующей задолженности.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Нетрадиційний закордонний дебют
президента США Трампа
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Більшість президентів США здійснили свої перші візити за кордон до
сусідніх держав – Канади чи Мексики. Але є одна річ, яку Дональд Трамп
довів протягом перших чотирьох місяців перебування на посаді: він зовсім
не такий, як більшість його попередників.

Замість того, щоб занурювати пальці в безпечні дипломатичні води, нинішній
командувач США вирушив у дев’ятиденний ураганний тур на Близький Схід і в Європу,
відвідавши, зокрема, Саудівську Аравію, Ізраїль, Палестинську національну адміністрацію,
Брюссель, Рим та Сицилію. У розпал запеклих битв всередині США щодо запропонованого
варіанту бюджету, охорони здоров’я, звільнення директора ФБР і розслідування контактів з
Росією Трамп сподівався завоювати увагу міжнародної аудиторії, яка скептично ставиться
до порядку денного його адміністрації, що має гасло «America First». Його спроби
налагодити відносини з лідерами ключових союзників, скоріш за все, мали суперечливі
результати, озброюючи аргументами як прихильників його політики, так і критиків.
Саудівська Аравія. Своє дипломатичне турне американський президент розпочав з
помпезного візиту до Ер-Ріяду, під час якого намагався переконати короля Салман бін
Абдулазіза аль-Сауда і лідерів більш як 50 мусульманських країн, що США підтримують
їхній режим і що його адміністрація не є антиісламською. Він запевняв, що Саудівська
Аравія й інші мусульманські країни регіону під керівництвом сунітів ніколи не поставлять
під сумнів підтримку США і що він прибув до них «не для того, щоб повчати». Аудиторія
відреагувала схвально, дарма що правозахисників, які очікували, що він зробить гучну
заяву про порушення прав людини в регіоні, його слова роздратували. Президент США
прибув не з порожніми руками, а з 110-мільярдною угодою про озброєння, пропонуючи
Саудівській Аравії контракт на 350 мільярдів доларів протягом 10 років. Трамп заявив, що
угода необхідна для стримування терористичної загрози в регіоні, а він, тим часом, хоче
використовувати міжнародні продажі зброї для створення робочих місць у Сполучених
Штатах. Почувши це, його прихильники аплодували. Утім, деякі члени Сенату і Палати
представників, – серед яких як демократи, так і республіканці, – дотримуються іншої
позиції. Чимало з них вживають заходів, щоб заблокувати бодай частину цих продажів і
ставлять під сумнів, що вони йдуть на користь американської політики. «Укласти цю угоду
для президента Трампа буде все одно, що вилити бензин на будинок, який палає, і замкнути
двері на шляху до виходу», – сказав Ерік Ферреро, директор з комунікацій американського
представництва Amnesty International.
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Ізраїль і Палестинська автономія. 22 травня Трамп прибув до Ізраїлю і
Палестинської національної адміністрації, зробивши дводенну зупинку. Зустрічаючись із
прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і президентами Реувеном Рівліном та Махмудом
Аббасом, він відвідав Стіну Плачу, меморіал жертвам Голокосту Яд Вашем і Музей Ізраїлю.
Відвідування християнських та єврейських визначних місць, а також його зустрічі з
Аббасом показали прагнення Трампа розпочати діалог з представниками різних релігій і
намагання закласти фундамент для мирних переговорів задля того, що президент США
назвав «кінцевою угодою». Водночас він ухилився від своєї передвиборчої контраверсійної
обіцянки перемістити Посольство США з Тель-Авіва в Єрусалим. Ізраїль вважає Єрусалим
своєю одвічною столицею і хоче, щоб всі країни розміщували свої посольства там. Але
багато союзників США виступають проти такого кроку, оскільки палестинці також
вважають це місто своєю столицею. Темою активного обговорення в ізраїльській пресі став
відгук, залишений Трампом після відвідин меморіалу Голокосту, який багато хто оцінив як
прояв безтурботності. Президент написав, що місце видалося йому «таким
приголомшливим» і що він його «ніколи не забуде». Один із колумністів газети Ha'aretz
відреагував на це так: «Він хотів реабілітувати свою репутацію, заплямовану
звинуваченнями в антисемітизмі. Але «духовний гранд-тур» президента США із зупинкою в
Ізраїлі – це абсурдна серія порожніх жестів».
Ватикан. Третім етапом заморського відрядження Трампа й, можливо, не менш
дискусійним, були переговори з Папою Римським Франциском і президентом Італії Серджо
Маттареллою. Попри те, що понтифік висловлював сумніви щодо християнських поглядів
Трампа під час останньої передвиборчої кампанії у США, їхню зустріч загалом оцінили як
успішну: чоловіки обмінялися подарунками й провели півгодинну сердечну бесіду. Папа
Франциск вручив Трампові підписану копію свого мирного повідомлення 2017 року, що має
назву «Ненасильство – стиль політики для миру», і кілька інших публікацій, включно з його
виданою у 2015 році енциклікою про необхідність захисту довкілля від наслідків зміни
клімату, а також різьблене оливкове дерево (понтифік висловив сподівання, що президент
«стане оливковим деревом, щоб створити мир»). Трамп сказав, що зустріч з Папою
Римським для нього «велика честь». Франциск жартома запитав у першої леді Меланії
Трамп, чи годує вона президента традиційним словенським десертом потіца.
Брюссель. І хоч в Італії все йшло, здавалося б, добре, прибувши до Європейського
союзу 25 травня, Трамп одразу наробив галасу. Менш ніж через рік після того, як він назвав
НАТО «застарілим», – хоча згодом сам себе перефразував, – американський президент
відвідав лідерів трансатлантичного військового альянсу, які мали серйозні очікування
щодо цієї зустрічі. Трамп висловлювався доволі різко, не зраджуючи власної політики
прагматизму. Замість критикувати Росію за анексію Криму, чого очікували деякі учасники
саміту, він вимагав від інших країн-членів НАТО виконання фінансових зобов’язань,
нарікаючи на їхні борги. Голова Європейської ради Дональд Туск, здавалося, прямо
випробовував твердження лідера США: «Мій головний посил президенту Трампу:
фундаментальні західні цінності, серед яких свобода, права людини і повага до людської
гідності, надають нашій співпраці і дружбі глибокого значення… Головне завдання сьогодні
– консолідація всього вільного світу довкола цих цінностей, а не тільки інтересів. Цінності і
принципи – перш за все! Ось що ми в Європі та Америці маємо казати». Крім того, на відміну
від усіх своїх попередників чинний президент США не згадував у своєму зверненні статті 5
Пакту про взаємну оборону альянсу НАТО, згідно з яким напад на одного з учасників
альянсу розцінюється усіма як напад на увесь альянс. Прес-секретар Білого дому Шон
Спайсер, щоправда, згодом відзначив, що Трамп на «100 відсотків» прагне колективної
оборони. Ще більш грубого тону цим брюссельським переговорам додав епізод, коли Трамп
відштовхнув прем'єр-міністра Чорногорії Душка Марковича, щоб випередити його на
доріжці. «Це група країн, які об’єдналися, буквально «брати по зброї», як сказав би Шекспір.
Для того, щоб згуртувати людей, ви мусите підтримувати консенсус, – зазначив президент
Канадської Асоціації НАТО Роберт Бейнс. – Натомість ми маємо тон близький до
залякування – дійсно таки ляскання людей за те, що вони не роблять того, що мусять».

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

НА ПОЧАТОК

ВІДБУЛОСЬ ЗА ТИЖДЕНЬ
ПОДІЇ НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
АНОНС НА ТИЖДЕНЬ ВПЕРЕД

23 травня 2017 року у Києві розпочав свою роботу найбільший світовий
Форум із закупівель, професійної етики, управління та відкритості (PRIMO
Forum). Учасниками події стали представники 25 країн світу. Форум своїми
виступами відкрили Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Перший
віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів,
Директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. Читати
повністю >>>
31 мая - 2 июня 2017 года в Одессе состоится Международная неделя по торговле
и транспорту, в рамках которой пройдет 16-ая выставка "Интер-ТРАНСПОРТ".
Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое
мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. В период
проведения мероприятия Министерство инфраструктуры Украины организовывает
круглый стол "Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа-Азия/ВостокЕвропа". Читать полностью >>>
02-04 червня 2017 року в Київському Планетарії відбудеться міжнародний
фестиваль Kyiv Hobby Show, котрий об’єднує творчих людей будь-якого віку, які
захоплюються відтворенням всього, що нас оточує в тому чи іншому масштабі, та
із будь-яких матеріалів!
Читати повністю >>>
3-4 червня на Контрактовій площі (Київ) фестиваль Made in Ukraine! На свіжому
повітрі зберуться найкращі виробники усього українського, які вже п`ятий рік
поспіль відшукує по всій Україні блогерка Юлія Савостіна та команда проекту. З
питань реєстрації виробників – звертайтесь по e-mail kupuy.svoe@gmail.com. Читати
повністю >>>
06 червня 2017 року у Києві за участю Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка
відбудеться Перший Національний кар’єрний Форум, на якому вперше буде піднято
питання системного розвитку людського капіталу в Україні, що є наразі одним із
стратегічних питань для провідних держав у світі, зокрема для: країн ЄС, США, Канади,
Сингапуру, тощо. Читати повністю >>>

Сицилія і «Велика сімка». Завершальний етап туру Трампа міг бути кращим за
попередній, але питання, що їх порушували на зустрічі G7 (семи країн, що становлять понад
60 відсотків світової економіки) поміж скель мальовничого міста Таорміна в Італії, були усе
тими ж: боротьба з тероризмом, зміна клімату, міграція та вільна торгівля. Її учасники
заповзялися зробити більше задля боротьби з тероризмом та протекціонізмом, а також
«недобросовісною торговою практикою» і висловили готовність прийняти «подальші
обмежувальні заходи» щодо Росії за її втручання в ситуацію в Україні, якщо цього
вимагатимуть обставини. Тим не менш, їм не вдалося врегулювати розбіжності в питаннях,
пов’язаних зі зміною клімату. Трамп відмовився повторно взяти зобов’язання, передбачені
Паризькою угодою про скорочення викидів парникових газів, підписаною у 2015 році. У
перший день саміту Трамп мав зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, якого він у
лютому приймав на своєму курорті у Мар-а-Лаго (Флорида), де обидва вирішували
політичні питання, граючи в гольф. В Італії головною темою їхніх переговорів була Північна
Корея, про яку, за словами Трампа, зараз «дуже багато думають». Колишній співробітник
Держдепартаменту США, посол Рубен Бріґеті сказав Радіо Свобода 26 травня, що перша
поїздка Трампа за кордоном ще не сформулювала позитивний погляд на те, як Сполучені
Штати будуть взаємодіяти з їхніми традиційними союзниками. «У команди президента
буде багато роботи, коли вони повернуться до Вашингтона, аби перекроювати
американську зовнішню політику на узгодженій основі, на тій, від якої може залежати
решта світу», – зауважив Бріґеті, який нині обіймає посаду декана Школи міжнародних
відносин Елліота в Університеті Джорджа Вашингтона.
Читати повністю >>>
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