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

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
Эволюция бизнеса за 26 лет
независимой Украины

Независимая Украина - это не только борьба за политическое
влияние, становление гражданского общества и культурно-политическая
эволюция - это и история бизнеса, который начал легальное возрождение
за несколько лет до 1991, прошел несколько стадий своего развития и
после событий 2013-2014 гг вступил в новую "эру".

СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА

24.08.2017

Красные директора и челноки.
Традиции украинского предпринимательства, существовавшие до Революции 1917
года, были смыты политическими репрессиями и экономическими экспериментами
коммунистического режима. Поколение, столкнувшееся с рыночными институтами в 1988
году, - не имело ни культуры, ни опыта управления частной собственностью. Само же слово
предпринимательство ассоциировалось не с успехом, а со статьей в Уголовном кодексе. Тем
не менее, нашлись те, чей опыт и личные черты наиболее соответствовали "позитивному
авантюризму" кооперации, свободного рынка и конкуренции. Новые возможности, а может
и простая безысходность в условиях всестороннего краха и дефицита, подтолкнула тысячи
граждан взять сумку-кравчучку и отправится в соседний город или в соседнюю страну.
Иногда было выгодно что-то купить в Польше или России, и продать здесь, а на обратном
пути - дешево покупаешь, например, сигареты в Украине и везешь в ту же Польшу. Открытые границы стали реальностью - и впервые за 70 лет украинцы смогли относительно
просто уехать не только в страны Социалистического блока, но и в экзотическую Турцию,
Эмираты, и даже Штаты. Именно плеяда "челноков" и "спекулянтов" заложила основы
современного ритейла в Украине. Сейчас розничная и оптовая торговля выглядит намного
более "причесанной" и "цивилизованной". Это высококонкурентная среда, в которой сражаются мировые лидеры. Их оружие - высокоточный маркетинг, математически выверенные
логистические модели и максимальная дифференциация поставок. Однако, социальный
прорыв и буквальный "сдвиг сознания" совершили именно эти герои - тысячи и миллионы
"челноков" с забитыми "кравчучками". Предприниматели "дикого капитализма" редко
имели профильное образование, знание законов бизнеса на развитых рынках, но они
видели мир, и инвестировали если не в развитие своего бизнеса, то в детей - чтобы те
смогли перехватить эстафету на новом уровне. Красные директора - выходцы из советской
управленческой и промышленной элиты, руководители государственных предприятий.
Они отличались особым стилем менеджмента, взращённого в условиях развитого
социализма, слабо адаптированного к новым условиям рыночной экономики. "Красные
директора" авторитарны, строят жесткую иерархию на предприятии, часто не компетентны в финансовых и правовых вопросах, но профи в управлении большими коллективами,
знатоки производственных наукоемких процессов и неформальных сфер влияния. Именно
"красные директора" оказались в числе первых, включившихся в процесс приватизации и
перераспределения государственной собственности. Имея доступ к информации, авторитет
среди сотрудников и необходимое лобби в политических кругах, "красные директора"
заложили основу крупного промышленного бизнеса в Украине. Часть примеров, увы,
заканчивались печально и для бизнеса, и для промышленности. Мало кто умел найти
альтернативы разорванным экономическим связям и новые рынки сбыта, поэтому
зачастую производственные мощности оказывались на складах металлолома, а лучшие
инженеры - в рядах безработных. Однако, часть из них сумела создать успешные альянсы с
инвесторами новой эпохи, объединила предприятия в целые промышленные группы и
открестилась от своего "красного" прошлого. Еще одно понятие, характеризующее первый
этап становления украинского бизнеса в 90-е годы - силовое предпринимательство.
Силовое предпринимательство - термин, предложенный российским исследователем
Вадимом Волковым, для описания полулегальной деятельности групп, чей товар - сила и
безопасность. В тот период государство в наименьшей мере могло обеспечить защиту комулибо. В любом, даже самом замкнутом обществе, вакуум всегда будет заполнен - тем более
это касается открытого рынка. В 90-е годы существовал как спрос на безопасность, так и
предложение "насилия" - одно обменивалось на другое за символическую "ренту". "Крыша"
- в обмен на право твоего челнока или лавки у метро, "крыша" - для беспрепятственной
аренды на сотнях гектаров и "крыша" - для торговли лекарствами. Услуги "силовых
предпринимателей" постепенно сошли на нет с восстановлением влияния государственных
силовых органов. Переходным этапам оказалась власть "воров в законе" и слияние
мафиозных групп с теми или иными силовыми блоками (МВД, СБУ и прочие). Есть и другие
ветви, из которых развивался бизнес в Украине: "комсомольская" и "научная". И первые, и
вторые обладали высокими задатками для работы с иностранным капиталом (элементарно
- знание языков), связями и минимальными, но личными сбережениями. Сотни бизнесов
технического направления и сферы ИТ были созданы талантливыми разработчиками,
которые не могли обеспечить себя и свои семьи, работая в НИИ, и создавали свои
"институты" которые со временем стали неплохо зарабатывать.
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Искушение стабильностью.
К началу 2000-х первые предприниматели, прошедшие через 90-е, сумели укрепить
свой капитал, наладить производство и наконец-то перейти от чисто экстенсивного к
интенсивному хозяйствованию. Это время первых капитальных инвестиций, проб и
новаций. Усилившиеся олигархические группы конкурируют друг с другом, оставляя мало
шансов среднему бизнесу, но повышая общее качество услуг и товаров на рынке. Главные
негативные стороны усиления олигархических групп на развивающихся рынках - слияние с
миром политики и коррупция. Но именно этот капитал начинает выполнять функцию
"атлантов", пока не расправивших плечи. Концентрация средств позволила выйти на
экспорт, технологизировать производства, пригласить первых иностранных менеджеров и
завести моду на МВА, саморазвитие и бизнес-культуру. Бизнес все меньше ассоциируется с
"диким капитализмом", контрафактом и полукриминальными личностями. Теперь - это
мир белых воротничков, трудоголиков и образованных новаторов, способных менять мир
вокруг. В это же время улучшается материальное положение средних классов населения прекратились многомесячные задержки по выплатам заработных плат и пенсий, выросли
доходы квалифицированных сотрудников, единый налог простимулировал развитие
малого и среднего бизнеса, упростилась процедура получения банковских кредитов. Если,
скажем, в России этот период называют "сытыми 2000-ми" - и связано это прежде всего с
ситуацией на мировом рынке энергоресурсов, то Украина уже в этот период идет "своим
путем" (как минимум потому, что наша экономика строится не вокруг цен на нефть и газ). В
отличие от северного соседа, мы практически отказываемся от протекционизма, более
открыты мировому рынку и стараемся в большей мере использовать свой статус
"пограничной" страны - между Востоком и Западом. И в то же время у нас нет таких
массивных госпроектов, которые могли бы оживить ВПК или аэрокосмическую отрасль.
Кризис - это шанс.
Мировой экономический кризис 2008 и военно-политический кризис 2014 - две
вехи, в корне перестроившие не только мироощущение украинцев, но и работу бизнеса. В
2008 девальвация гривни, массовые увольнения, лопнувшие кредитные "пузыри" привели
к социальным последствиям и потере веры в "легкие деньги". Государственные регуляторы
малоэффективны, но никто и не дает большую либерализацию и свободу развития
(которая в этот же период, например, активно двигает вперед бизнес в Грузии). Мало кто
решается уменьшить маржу, но очень многие собирают заработанное и выезжают из
страны. Мало кто смог заставить себя реинвестировать в момент, когда экономика на
спаде, но очевидным было решение увольнять, сокращаться, экономить. Уже кризис 2008
показал что проблемы не только в том, что кто-то недобросовестно раздавал кредиты, но в
отсутствии единых, прозрачных правил игры, защиты частной собственности и
инвестиций. Один из моих коллег, работающий в сфере финансовых услуг, говорит что с
2000 по 2008 руководители и собственники предприятий привыкли руководить бизнесом с
Лазурного побережья, а после кризиса были вынуждены вновь включиться в управление,
потому что даже наемные спин доктора и кризисные менеджеры не могли выровнять
ситуацию, и во многих случаях даже гиганты переходили на "ручное управление". Тогда
впервые и в мире, и в Украине начали говорить не об экономике роста, а об экономике
эффективности. Большой капитал перестал рассматриваться как безусловное преимущество, но как мощный динозавр которого еще нужно уметь повернуть в правильном
направлении. Еще большие метаморфозы ожидали бизнес после событий на Майдане, в
Крыму и на Востоке Украины в 2013-2014 гг. Вновь перераспределились сферы влияния,
гривна побила новые анти-рекорды на валютном рынке, страну в спешке покинули
международные компании и инвесторы. Страна почти теряет целый промышленный
регион и туристический Крым. В целом можно понять всех тех, кто решил инвестировать в
другие, более безопасные рынки и уйти с поля политической битвы. Но в это же время в
стране если запускаются не сами реформы, то мода на них и общественный спрос на
позитивные перемены. Сегодня популярно и престижно не только поддерживать
позитивные изменения в стране, но и менять себя и свой бизнес. В тот момент, когда можно
сказать "пиши пропало", у украинского бизнеса появляется гонор и амбиции на "мировое
господство". Дальше некуда? Хорошо, значит мы будем меняться. Высокие технологии,
инновации в АПК и логистике, новые тенденции на рынке услуг - многие правильно
использовали международное внимание к стране и использовали недостаток как свое
преимущество. Особая ситуация сложилась с личными сбережениями. Банки (у которых и
так не блестящая репутация на пост-советском пространстве) перестали быть надежными
еще в 2008-2009, а в 2014 практически перестали существовать (в качестве институтов,
которые кредитуют бизнес). Недвижимость - стала доступнее, но сильно "обожгла" тех, кто
в нее инвестировал дважды накануне кризисов. Куда инвестировать? Оживает идея малого
и среднего бизнеса. Микропроекты поддерживаются даже крупнейшими бизнесменами которые привыкли складывать яйца в разные лукошка). И если одна часть послекризисных бизнесменов смелые от неопытности и фатального ощущения "терять нечего", а
"страну менять нужно", то другая часть - отлично выучила урок, что кризис - это шанс. Эти
предприниматели видят не войну и разруху, а растущий рынок потребления, спрос на
качество и сервис. Герои нашего времени - инноваторы, люди которые строят свой бизнес
вокруг Ценности. Новый предприниматель движим не только увеличением прибыли, но и
амбициями - внедрить новый продукт, заставить говорить о себе во всем мире, изменить
способ мышления и потребления. И если первые бизнесмены нашей страны ставили одну
цель - выжить, сегодня мы уже можем быть более творческими, осознанными и
стратегически мыслящими. Краткая история украинского бизнеса может уместиться в
карьеру одного предпринимателя - всего 26 лет. Ему или ей могло быть 20, когда они
впервые попробовали вкус "работы на себя", а в 46 уже можно спокойно занимать ТОПовую позицию в рейтинге самых богатых, инновативных и влиятельных. За этот короткий
срок успели сменить друг друга несколько бизнес парадигм, каждые пару лет менялись
горизонты планирования и представления о стратегии бизнеса как таковой. Те правила и
законы, которые работали 20 лет назад - сегодня попросту неактуальны. Но в то время,
когда украинский бизнес совершал титанические усилия, чтобы трансформироваться, весь
остальной мир не стоял на месте. Нам кажется, что за 26 лет независимости мы совершили
значительный рывок и вместе со всем миром вошли в постиндустриальную эпоху. Но пока
наши предприниматели читают бизнес-литературу начала 2000-х и применяют бизнесподходы 15-летней давности, развитые страны завершают переход к индустрии 4.0,
инвестируют в робототехнику и солнечную энергию. Реальные цифры говорят о том, что
мы все еще сырьевая, индустриально-аграрная страна. В мировой экономике знаний
побеждает не тот, кто работает больше, а тот - кто работает головой. Только тогда у
украинского бизнеса будет будущее, когда он сможет рефлексировать над своим прошлым
и строить будущее своими руками.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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А.Парубій сподівається, що Парламент розгляне
проекти законів щодо ключових реформ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
СУДОВА СИСТЕМА
ЕКС-ЧИНОВНИКИ
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

23.08.2017

Голова Верховної Ради сподівається, що протягом перших
тижнів нової сесії Парламент розгляне проекти законів щодо
ключових реформ: медичної, пенсійної, освітньої і судової.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Робота Верховної Ради України VIII скликання
протягом шостої сесії
01.08.2017

Протягом 6-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання відбулося 65
пленарних засідань, протягом яких ухвалено 125 законів. Всього Парламент
восьмого скликання провів 328 пленарних засідань та ухвалив 731 закон.
Також протягом 6-ї сесії у Парламенті відбулося 11 «Годин запитань до Уряду». За
період 6-ї сесії Верховна Рада України провела 3 парламентських слухання: щодо медичної
освіти в Україні, пріоритетності додержання страхових засад при реформуванні пенсійної
системи та стану реалізації засад антикорупційної політики в Україні. За суб’єктами права
законодавчої ініціативи Верховна Рада України восьмого скликання протягом 6-ї сесії
ухвалила 13 законів, ініційованих Президентом України, 39 законів, ініційованих Урядом та
73 – народними депутатами України. Разом із тим, народними депутатами України
протягом 6-ї сесії направлено 2676 депутатських запитів.
Інфографіка >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ. РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ

01.08.2017


Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи за період шостої сесії розглянув на своїх засіданнях 128
питань. докладніше
02.08.2017



Комітет з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки за період шостої сесії провів 8
засідань, на яких розглянув 47 питань. докладніше
03.08.2017





Комітет з питань бюджету протягом шостої сесії направив 37 звернень щодо усунення
недоліків, виявлених Рахунковою палатою. докладніше
Під час шостої сесії у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відбулася низка виїзних засідань, нарад,
робочих зустрічей. докладніше
Про роботу Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з
інвалідністю при реалізації контрольної функції. докладніше
08.08.2017



Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування за період сьомої сесії планує розглянути більше 400 проектів
законодавчих актів. докладніше
09.08.2017



 ДЕПУТАТИ

14.08.2017

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное
уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением
Мураевым (внефракционный). Об этом говорится в материалах
Е.МУРАЕВ
Печерского райсуда Киева.
Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство
по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой
указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств. Кроме того,
стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен. При этом по
данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы
составили лишь 1 751 957 гривен. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил
внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований
налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.
Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
ГПУ взялася за ще одного
нардепа

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи шостої сесії
розглянув більше 70 законопроектів. докладніше

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від
сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з
групи "Відродження". Про це повідомляє портал depo.ua

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики під час сьомої сесії планує
провести низку слухань, семінарів, «круглих столів» та інших заходів. докладніше
11.08.2017



Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування під час шостої сесії опрацював понад 1300 звернень. докладніше
14.08.2017



Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин під час сьомої сесії планує
розглянути близько 225 проектів законодавчих актів. докладніше
16.08.2017



Комітет з питань культури і духовності протягом сьомої сесії планує опрацювати близько
70 проектів законодавчих актів. докладніше
17.08.2017



Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин під час
сьомої сесії планує розглянути близько 150 проектів законодавчих документів.
докладніше
18.08.2017



На базі Комітету у закордонних справах обговорено можливості розвитку малого та
середнього бізнесу через відновлення мікрокредитування. докладніше

С.БЕРЕЗКІН

Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік
Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за 2016
рік – 475 тис. доларів і 1,1 млн гривень готівки. Крім того, згідно з декларацією, депутату
належить дев'ять об'єктів цінного рухомого майна, а в 2016 році він придбав годинник за
250 тис. гривень. Разом з тим, за даними Державної фіскальної служби, доходи Березкіна за
період з 1998 по 2015 роки склали лише 1 729 022 гривень. У 2016 році депутат
задекларував дохід 143 289 гривень. Попередній аналіз таких відомостей вказує на
наявність можливого ухилення від сплати податків і зборів. Суд задовольнив клопотання
прокурора і надав Генпрокуратурі доступ до декларацій Березкіна за 2015 і 2016 роки, а
також до письмових пояснень, які він подав щодо виправлених декларацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты
налогов депутатом Хомутынником

10.08.2017


Генпрокуратура взялась за
нардепа Мураева

15.08.2017

07.08.2017


А.ПАРУБІЙ

При цьому він зазначив, що пропонуватиме розпочати роботу сесії Парламенту з
освітньої реформи, бо вона «може на початку сесії найбільше об’єднати зал». «У нас буде
осінь реформ в цілому, і моя ініціатива полягатиме в тому, щоб ми могли сісти з усіма
головами фракцій, в тому числі, з представниками Кабміну, і зробити детальний план, яким
буде розгляд реформ», - зазначив Голова Верховної Ради. А.Парубій підкреслив, що «кожна з
цих реформ є дуже об’ємною - зокрема, до проектів медичної та освітньої реформи подано
близько тисячі поправок, а до судової реформи - близько 5,5 тис. поправок». «Думаю, що
протягом перших тижнів всі ці чотири реформи стоятимуть на порядку денному і будуть
розглянуті професійно і детально", - сказав Голова Верховної Ради і висловив сподівання,
що «по кожному з проектів реформ буде ухвалений позитивний результат».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

Понад три тисячі звернень громадян опрацьовано Комітетом з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за період шостої сесії. докладніше
04.08.2017



 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

17.08.2017

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное
уклонение от уплаты налогов главой депутатской группы
В.ХОМУТЫННИК
"Видродження" Виталием Хомутынником. Об этом сообщает zn.ua
Как передает информагентство "Украинские новости", Хомутынник задекларировал
в 2015 году 32,7 млн гривень, 570 тысяч долларов и 850 тысяч евро наличных средств.
Также депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества. Сообщается,
что Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую
документальную проверку Хомутынника по вопросам соблюдения требований налогового,
валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Суд также
предоставил доступ ГПУ к декларациям парламентария за 2015 и 2016 годы. Отметим,
после бегства Януковича смотрящий за таможней экс-регионал Виталий Хомутынник стал
самым богатым народным депутатом. В отличие от своих бежавших коллег, Хомутыннику
удалось создать свою партию "Відродження", которая, в том числе, обслуживает интересы
Администрации президента Петра Порошенко и прирастает новыми активами. Сегодня
Хомутынника смело можно назвать полноценным олигархом, который с помощью власти
расширяет свой бизнес. Так, за период каденции Порошенко Хомутынник приобрел активы
в агросекторе, 7% акций крупнейшего производителя подсолнечного масла в мире и стал
партнером Игоря Коломойского по газовому бизнесу.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2017


На початку сьомої сесії Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
розгляне низку профільних законопроектів. докладніше
29.08.2017



Комітет з питань національної безпеки і оборони заслухав інформацію про стан
виконання Державного оборонного замовлення у 2017 році. докладніше

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

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

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

НАБУ проверяет Новинского по фактам
незаконного обогащения

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

17.08.2017

Детективы НАБУ проводят расследование по фактам
возможного
декларирования
недостоверной
информации
и
незаконного обогащения нардепом от «Оппозиционного блока»
В. НОВИНСКИЙ
Вадима Новинского.
Номер производства, под которым ведется расследование в отношении депутата
журналисту slovoidilo.ua назвали в ГО «Антикоррупционный штаб». В одном из постановлений в рамках этого расследования детектив НАБУ в ходатайстве указал, что Новинский
забыл задекларировать информацию о том, что он является бенефициарным владельцем
ПАО «Херсонский судостроительный завод». По информации НАБУ, почти 35% акций этого
завода до 2010 владел кипрский оффшор Energees Investments Ltd, бенефициаром которого
является сам Новинский. «В декларации за 2015 г. В. Новинский отметил, что является
конечным бенефициарным владельцем (контроллером) компании Energees Investments Ltd.
Такие же сведения указанные им и в декларации за 2016 г.», – отметил детектив. В НАБУ
указали, что согласно информации ОАО «Национальный депозитарий Украины», акции
ХССЗ учитывались на счетах, открытых следующим депозитарным учреждениям:
Укрсоцбанк, ПриватБанк, банк «Южный», ООО «Джером Секрьюритиз», «СТ КОМ-БРОК» (в
2016 году эту фирму заменила компания ООО «ПРБ») и ООО «Депозитарно-фондовая
компания «Славутич-Капитал». В связи с этим, детектив просил суд предоставить
временный доступ к документам, которые находятся во владении «ДФК «СлавутичКапитал» и содержат информацию про владельцев (совладельцев) Херсонского
судостроительного завода. Следственный судья выслушал аргументы детектива НАБУ и
предоставил временный доступ к документам «ДФК «Славутич-Капитал».
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Названы имена депутатов Рады, с которых осенью
могут снять неприкосновенность

Україна представить ініціативу із введення
миротворців ООН на Донбасі
22.08.2017

Президент Петро Порошенко повідомив, що Україна презентує
ініціативу із введення миротворців ООН на окуповані території
Донбасі на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй,
яка відбудеться у Нью-Йорку восени.
П.ПОРОШЕНКО
«Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ, я буду з вами відвертим,
просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської федерації
встановити мир на Донбасі. Ба більше – категоричне небажання залишити Україну в спокої.
Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею миротворців я збираюся наступного місяця
презентувати у Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН», - розповів Глава держави
під час робочої поїздки на Луганщину. Петро Порошенко нагадав, що країна-агресор є
постійним членом Радбезу ООН і, на жаль, володіє правом вето. «Але це ж не значить, що ми
не повинні прагнути такого рішення. Тим паче, що це було б справедливо, адже Україна
залишається одним з найбільших контрибуторів миротворчої діяльності ООН. Таке
рішення покаже, ще раз продемонструє «хто є хто», особливо якщо Росія захоче
скористається правом вето», - додав Президент, нагадавши ветування з боку Росії
ініціативи, підтриманої багатьма країнами, створити міжнародний трибунал у зв’язку зі
збиттям малайзійського лайнера МН17. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Нам вистачить розуму і сил щоби політичне протистояння
не зруйнувало основ державності
24.08.2017

18.08.2017

Генеральная
прокуратура
Украины
(ГПУ)
и
Специализированная
антикоррупционная
прокуратура
(САП)
плодотворно работают над новым списком нардепов, с которых могут
ХХХ
снять неприкосновенность.
По данным народного депутата Сергея Лещенко, сейчас в этом списке имена 40
депутатов из разных фракций, в деяниях которых предварительно просматриваются те или
иные правонарушения. Так, в планах ГПУ и САП - подать в Комитет Верховной Рады
Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ хотя бы 10 представлений.
«Среди известных фамилий в списке есть Сергей Лещенко («Блок Петра Порошенко»),
Виктор Чумак (внефракционный), Наталья Королевская («Оппозиционный блок»), Игорь
Мосийчук («Радикальная партия Олега Ляшко»), Вячеслав Богуслаев («Воля народа»),
Андрей Лозовой («Радикальная партия Олега Ляшко»), Николай Скорик («Оппозиционный
блок»). Будут ли на них представления, пока неизвестно, Генпрокуратура собирает
доказательства», - рассказал источник. Кроме того, в список снова попал Максим Поляков
(«Народный фронт»), по которому готовят повторное представление о даче согласия
парламента на арест, учитывая, что Поляков игнорирует решение суда о ношении
электронного браслета. Также в ГПУ выявили новый факт о незаконном обогащении
нардепа, что может привести не к повторному, а уже к новому представлению. Виктор
Чумак, по делу которого ГПУ собирает доказательства, не исключил, что может попасть в
«десятку». При этом он против снятия неприкосновенности с себя выступать не будет.
Народный депутат Сергей Лещенко отказался комментировать информацию, сославшись
на то, что ему ничего неизвестно о планах ГПУ относительно него.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Депутат Микитась за 5 миллионов
купил Land Rover
23.08.2017

Внефракционный депутат Верховной Рады Максим Микитась
задекларировал покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска
за 5151911 гривен и еще комплектующие к этому авто почти 100 000
М.МИКИТАСЬ
гривен.
Изменения в имущественные положения Микитась задекларировал 22 августа 2017.
Право на автомобиль депутат получил 17 августа. Микитась приобрел комплектующие для
автомобиля за 92 757 грн. Продавцом выступила компания «Виннер Автомотив». Это не
единственные изменения в декларации Максима Микитася в этом году. В июне он
задекларировал покупку эстонской компании Celestis Consulting за 116 тысяч гривен, а
также он приобрел 50% ООО «Инновационный комфорт» за 1,5 миллиона гривен. Согласно
декларации нардепа Микитася за 2016 год, он обладает двумя участками земли в 1048 м2 и
151 м2, общей стоимостью почти в 33 миллионов гривен. В его собственности есть и дом,
площадью в 203,8 м2. Кроме того, Максим Микитась является обладателем коллекции из 22
часов. Среди них 6 наручных часов марки Patek Philippe, 2 - Ulyss Nardin, 2 - Bovet, 2 - Franck
Muller, 4 - Breguet, 3 - Vacheron Constantin, 1 - Girard Perregaux, 1 - Christophe Claret, 1 - Jaeger
LeCoultre, 2 - Rolex. Стоит заметить, что стоимость часов Rolex на официальных сайтах
продавцов варьируется от 5 до 63 тыс. долларов. Часы бренда Patek Philippe - от 48 до 290
тыс. долларов, Bovet 25-364 тыс. долларов, Franck Muller - от 24 до 945 тыс. долларов. Также
у него в собственности есть Mercedes-Benz (S 500 4 Matic) 2013 и Mercedes-Benz (S 500) 2014
г. Его жена владеет четырьмя квартирами в Киеве на 66,1 м2, 65,7 м2, 54,33 м2 и 44,9 м2. А
также восемью земельными участками общей площадью 13716 м2 и двумя дачными
домиками под Киевом и нежилым помещением. Кроме того, она имеет 4 часов фирм Chanel,
Piaget, Patek Philippe, Breitling, 5 браслетов с бриллиантами, 5 пар сережек с бриллиантами,
7 колец с бриллиантами, а также коллекцию картин и мебели. В прошлом году нардеп
Микитась зарегистрировал кроме дохода от заработной платы, продажи ценных бумаг,
корпоративных прав и имущества, наследство в 60 млн гривен. Всего в прошлом году он
показал более 86 миллионов гривен дохода. В 2015 году Микитась стал лидером по уровню
доходов среди депутатов Киевсовета, получив 47,5 млн грн дохода. Напомним, трудовую
деятельность Максим Микитась начал в 2002 году в должности экономиста по финансовой
работе группы управления проектом «Армянск» и группы управления проектом «Титан и
Каборга» в ОАО «Южтеплоэнергомонтаж». С июня 2010 по август 2016 был президентом
Украинской Государственной строительной корпорации «Укрбуд». С июня 2014 г. по
октябрь 2015 - депутат Киевского городского совета от фракции «УДАР-Солидарность». А с
августа 2016 г. - народный депутат Украины VIII созыва, внефракционный. Избрался по
мажоритарному округу 206 в Черниговской области на довыборах.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media

Російська агресія згуртувала українців в єдину політичну націю та в
єдину патріотичну родину, яка відстояла свій спільний дім. Про це заявив
Президент Петро Порошенко.
«Я впевнений і в тому, що нам вистачить розуму і сил, щоби політичну боротьбу
всередині країни утримувати в межах європейських стандартів цивілізованих стосунків
влади та опозиції. Щоби ворог не зміг підірвати нас із середини. Щоби «п'ята колона» і не
думала підняти голови. Щоби отаманщина не руйнувала основ державності. Словом, щоби в
політичному протистоянні ми самі себе не знищили», - заявив Президент під час виступу на
урочистому заході «Парад військ» з нагоди річниці Незалежності України. Глава держави
наголосив: «Що додає оптимізму? Російська агресія згуртувала нас в єдину політичну націю.
Традиційні українські хутори, де що не хата, то обов’язково з краю, об’єдналися в єдину
патріотичну родину, яка відстояла свій спільний дім». «Постало громадянське суспільство
небайдужих, патріотично налаштованих людей, яке є ключовим моїм союзником в
проведенні реформ», - зазначив Президент. За його словами, ми пізнали реальну ціну
справжньої свободи, наша Незалежність омріяна народом, узаконена на референдумі,
захищена народом від зазіхань з боку Росії. Петро Порошенко додав, що Москва вже не
вперше намагається придушити українську Незалежність. Про це нагадують знамена, які
відкривають сьогоднішній парад. «І прапори Першого Українського полку імені Богдана
Хмельницького та Третьої Залізної дивізії Армії УНР. З російсько-більшовицькою ордою
вони билися ще на початку минулого століття», - зауважив він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент відзначив внесок світового українства у підтримку
євроатлантичних зусиль України
26.08.2017

Світове українство є впливовим політичним суб’єктом, який
забезпечує максимальну підтримку України у її боротьбі проти російської
агресії, а також наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей.
«Наголошую, події останніх років продемонстрували: українство, світове українство
– це також політичний суб’єкт. Коли йдеться про захист міжнародного права, про
європейський вибір, про захист державного суверенітету і права народів самим обирати
свій шлях – голос закордонного українства вагомо лунає у багатьох країнах», - зазначив
Глава держави під час виступу на урочистостях з нагоди 50-річчя створення Світового
Конґресу Українців. «Я хочу відзначити у цьому контексті активну послідовну роботу
Світового Конґресу Українців з метою забезпечення максимальної підтримки України у її
боротьбі проти російської агресії», - також наголосив він. Президент від імені Української
держави та українського народу подякував за всі зусилля задля захисту незалежності та
підтримки європейських прагнень нашого народу. «Я знаю, що Президент Світового
Конґресу Українців Євген Чолій невтомно, разом з українськими дипломатами, боровся за
безвіз, за Угоду про асоціацію. Навіть коли деякі політики всередині країни втратили віру у
те, що у нас буде безвіз, що Угода про асоціацію, з вимогою підписати яку українці вийшли
на Революцію Гідності, теж може бути не ратифікована через дії Росії, в тому числі і через
організований у Нідерландах референдум. Я дуже дякую, що у високих кабінетах і в діалогах
з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства», - зазначив він. Петро
Порошенко висловив впевненість, що і в подальшому Україна може розрахувати на таку
саму ефективну координацію і взаємодію з боку СКУ щодо зусиль нашої держави із захисту
суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, реалізації наших амбіційних
європейських і євроатлантичних цілей. «Бо окремі політики всередині України і за її
межами також не вірять, що ми отримаємо і перспективу членства в Європейському Союзі, і
перспективу членства в НАТО. Ми подолаємо ці бар’єри. Ми змінимо країну. Україна буде
відповідати тим критеріям, які необхідні для того, щоб подавати заявку на членство. І ми
продовжимо наш європейський та євроатлантичний шлях», - переконаний Глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Прем'єр-міністр напередодні нового політичного сезону
презентував ключові законопроекти осені

23.08.2017

30.08.2017

Прем'єр-міністр України напередодні старту нової сесії
Верховної Ради України провів засідання Уряду, на якому представив
ключові законопроекти, які потребують ухвалення Парламентом.
«Можливо, хтось планує зробити цю осінь дуже важкою, але треба
зробити її результативною. Ми можемо цієї осені прийняти необхідні
В.ГРОЙСМАН
рішення, які одночасно змінять ситуацію у багатьох сферах нашого
життя», - сказав Володимир Гройсман. Він пояснив, що йдеться про п’ять ключових пакетів
законопроектів, які стосуються пріоритетних реформ. А саме - освіти, медицини, пенсійної
системи, нових стандартів у фінансовій сфері, управлінні державною власністю,
запровадження електронних послуг та змін в адміністративному управлінні.
Запропонований пакет документів, за словами Глави Уряду, – це шанс на зміцнення
економіки та посилення міжнародних позицій, шанс на невідворотні зміни, які будуть
впроваджені спільними зусиллями Президента, Уряду й Парламенту. Серед пропозицій
Прем’єр-міністр виділив такі: Пенсійна реформа (чотири законопроекти - №6614, №6615,
№6616, №6617); Освітня реформа (законопроект №3491-д); Медична реформа
(законопроекти №6327, №6604); Електронні довірчі послуги (законопроект №4685);
Міжнародні стандарти фінзвітності (законопроект №646-д). …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна підтримує ідею формування
Плану Маршалла для України

31.08.2017

Україна зацікавлена поглиблювати діалог з Литвою в контексті
відносин із ЄС та НАТО, а також всіляко розділяє і підтримує ідею влади
Литви про формування своєрідного Плану Маршалла для України.
«Ми запроваджуємо масштабні внутрішні реформи, і ми вдячні Литві за постійну
підтримку. А ваша ініціатива Плану Маршалла дозволить пришвидшити модернізацію
України, яка активно розпочалася. Це дуже правильний крок. І з нашої сторони ми готові
забезпечити повну транспарентність всіх процесів», - сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час зустрічі з Спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторасом
Пранцкєтісом. У ході зустрічі сторони також відзначили необхідність розвитку
двосторонніх відносин, зокрема в сфері використання логістичних можливостей обох
держав. Залізничний проект «Вікінг», ефективне використання українських та литовських
портів та активна співпраця в рамках Транскаспійського транспортного коридору здатні
стати точками росту для обох країн. Відзначимо, Україна високо цінує стратегічне
партнерство із Сполученими Штатами Америки і розраховує на пожвавлення інвестиційної
співпраці з США у сфері енергетики, малого й середнього бізнесу та транспорту. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з головою Корпорації
закордонних приватних інвестицій США (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) Реєм
Вошберном. Голова OPIC вступив на посаду в серпні поточного року і відвідує Україну
вперше. Глава OPIC повідомив, що Корпорація має великий інтерес до реалізації одразу
декількох проектів в Україні, а саме – розвитку малого й середнього підприємництва,
співпраці с державним енергохолдингом «Енергоатом», розвитку вітрової енергетики у
південних областях, зокрема в Запоріжжі, а також в модернізації рухомого складу
«Укрзалізниці». Окрема увага – проектам у секторі портової інфраструктури та організації
поставок енергоресурсів, зокрема вугілля, з США.
Читати повністю >>>

МИДу отдали зарубежных
украинцев

Читайте також: Уряд затвердив Стратегію комунікацій
у сфері запобігання та протидії корупції >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА (МІНІСТЕРСТВА. СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ

Кабинет Министров уполномочил Министерство иностранных дел
выполнять функции центрального органа исполнительной власти по
вопросам сотрудничества с зарубежными украинцами.
Согласно пояснительной записке постановления, закон "О зарубежных украинцах"
предусматривает создание центрального органа исполнительной власти по вопросам
сотрудничества с зарубежными украинцами. Соответственно постановление предоставило
правовые полномочия и организационно-финансовые возможности МИД для выполнения
функций такого центрального органа. Так, МИД уполномочен координировать мероприятия, проводимые госорганами по сотрудничеству с зарубежными украинцами, инициировать усовершенствование правового регулирования такого сотрудничества, предоставлять
общественным организациям зарубежных украинцев организационную, техническую и
другую помощь в их деятельности, обеспечивать реализацию мероприятий, финансируемых из госбюджета, на поддержку связей с зарубежными украинцами и функционирование
Нацкомиссии по вопросам зарубежных украинцев. В МИД подсчитали, что расходы на
обустройство рабочих мест 8 сотрудникам составят 180,8 тыс. грн, финансирование их
командировок в 15 стран (Францию, Италию, Венгрию, Румынию, Молдову, Португалию,
Грецию, Азербайджан, Словакию, Канаду, Казахстан, Грузию, Армению, Польшу и Бразилию) - 404,3 тыс. грн в 2017 г. и 408,6 тыс. грн в 2018 г. Также на 2017 год для МИД предусмотрено 7 млн грн для обеспечения международного позитивного имиджа Украины и
меры по поддержке связей с зарубежными украинцами. При этом МИД рассчитывает на
19,5 млн грн в 2018-2020 гг. на выполнение вышеуказанных функций. …
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Уряд запровадить єдину електронну систему
управління персоналом
31.08.2017

На Координаційній раді з питань держслужби був підтриманий
проект Концепції створення та впровадження інформаційної системи
О. САЄНКО
управління людськими ресурсами в органах державної влади.
"Створення такої системи – це можливість нарешті використовувати на повну силу
потужності сучасних інформаційних технологій для того, щоб забезпечити відкритість і
прозорість всіх процесів управління персоналом на державній службі. Це не тільки відмова
від десятків довідок, особових карток та форм, які кожного разу заповнюються при прийомі
на роботу, паперово-бюрократичного оформлення та зберігання інформації про оцінювання, оплату, заохочення, навчання, іншої інформації, що є суттєвою економією ресурсів, це в
першу чергу нові інноваційні і ефективні процедури управління персоналом", - відзначив
Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. Це - важлива складова по дебюрократизації
роботи міністерств та привнесення нової якості в їх роботу. "Маємо працювати на
результат, а не заради процесу. Усе це важливі кроки до справді ефективного державного
управління", - додав він. Члени Координаційної ради домовились на наступному засіданні
розглянути проект концепції реформи оплати праці державних службовців, питання
врегулювання адміністративної процедури та концепцію модернізації системи професійного навчання. Відзначимо, у вересні цього року Уряд розпочне прозорі конкурси на нові
посади в міністерствах, які розроблені спільно з незалежними рекрутерами та
європейськими колегами. Про це повідомив Олександр Саєнко в ефірі каналу "112.Україна"
під час зустрічі з майбутніми кандидатами на посади фахівців з питань реформ.Нагадаємо,
Кабінет Міністрів в рамках проведення адміністративної реформи розпочав тестування
великого порталу вакансій в органах влади - career.gov.ua
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністра кабінету міністрів України

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ)

Мінрегіон опублікував рекомендації щодо створення
сучасних сервісних центрів в Україні

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 НАБУ

07.08.2017

На сайті ДФРР Мінрегіону розміщено рекомендації для місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації проектів
сучасних сервісних центрів з надання адміністративних послуг в Україні.
«Якісна послуга на рівні громади, в тому числі й адміністративна послуга – одне з
головних завдань секторальної децентралізації. Сучасні сервісні центри – це обличчя влади
на місцях. На сьогодні в Україні створено понад 700 ЦНАПів, близько 40 - в ОТГ. Наша ціль –
створити ефективну систему надання адміністративних послуг по всій території Україні,
через яку людина швидко й зручно зможе отримати якісний сервіс в оформленні
документів. На допомогу громадам Мінрегіон розробив рекомендації щодо створення
сучасних сервісних центрів, які громади можуть використовувати фактично як типові
проекти. Фінансові інструменти для цього сьогодні є – зростаючі місцеві бюджети,
Держфонд регіонального розвитку, державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ,
проекти технічної міжнародної допомоги. Зараз ми спільно з експертами та міжнародними
партнерами з ULEAD, USAID, GIZ, EDGE, EGAP, інших донорських організацій впроваджуємо
цей проект», - зазначив Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами decentralization.gov.ua
Міністерство культури просить 5 млрд на створення
Інституту книги і Культурного фонду
17.08.2017

Перша заступниця міністра культури України Світлана Фоменко
заявила, що Мінкульт подало бюджетний запит на передбачення в проекті
державного бюджету на 2018 рік 5 млрд грн.
«Загалом - приблизно 5 млрд, але ми лише готуємо бюджетний запит. В уряді нова
система бюджетування - на трирічний період. Гроші проситимемо, зокрема і на створення
нових інститутів - Інституту книги і Українського культурного фонду», - сказала Світлана
Фоменко в інтерв'ю виданню LB.ua, відповідаючи на запитання про бюджет міністерства на
2018 рік. Вона також повідомила, що міністерство внесло до Адміністрації президента
пропозицію про проголошення 2018 року, роком культурної спадщини, оскільки саме
таким він буде в Європейському союзі. Під егідою цього року заплановано запустити процес
реставрації об'єктів культурної спадщини, на що Мінкультури має намір просити окремий
бюджет. «Основна умова спільної роботи з ЄС – це співфінансування. Якщо ми покажемо, що
з українського боку забезпечуємо кошти на відновлення наших пам’яток, то нам буде
набагато легше залучати фінансування в рамках європейських програм», - нагадала вона …
Читати повністю >>>

Станом на кінець липня 2017 року детективи НАБУ
розслідують 389 проваджень

Читайте також: Чим зараз живе і що робить
Міністерство культури >>>

За матеріалами zaxid.net
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Станом на 31 липня детективи Національного антикорупційного
бюро здійснюють розслідування 389 кримінальних проваджень,
сукупний розмір предмету злочину в яких становить понад 87 млрд грн.
Впродовж місяця семи особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень. Загальна кількість підозр станом на кінець липня сягла 225, стосовно 125
осіб складено обвинувальні акти. За матеріалами розслідувань станом на кінець липня 2017
р. до суду скеровано 81 справу. Відзначимо, з моменту початку розслідувань завдяки роботі
детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури вдалося відшкодувати понад 136 млн грн збитків, завданих
державі внаслідок корупційних злочинів. Це – кошти, повернуті безпосередньо на рахунки
державних підприємств, а також конфісковані за рішенням суду. Правоохоронцям також
вдалося запобігти розкраданню ще майже 900 млн грн. Про це повідомив Директор НАБУ
Артем Ситник 10 серпня 2017 р. під час презентації Звіту про результати діяльності Бюро за
І півріччя 2017 р. «За півроку, що минули, НАБУ завершило процес свого інституційного
становлення. Запрацювали всі три територіальні управління НАБУ – у Львові, якому вже
рік, та нові – в Одесі та Харкові. При кожній із цих штаб-квартир функціонують відділи
детективів, які спеціалізуються на викритті корупційних злочинів на місцях. Із 700 штатних
посад НАБУ вакантними залишаються всього 50», - зауважив Артем Ситник. Директор НАБУ
повідомив, що станом на кінець червня 2017 року в роботі детективів Бюро перебувало 371
кримінальне провадження, статус підозрюваних в яких мали 219 осіб. За час ведення
досудових розслідувань до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 121 особи. Директор
Бюро нагадав, що впродовж перших шести місяців НАБУ та САП реалізували низку
масштабних операцій, які дозволили викрити корупційні схеми, що впродовж багатьох
років залишались поза увагою правоохоронних органів. Серед них - унікальна спецоперація
з викриття політичної корупції у «бурштиновому бізнесі», розслідування епізоду за участю
голови Державної фіскальної служби у так званій «газовій справі», викриття корупції на ДП
«Східний ГЗК», який є найбільшим підприємством з видобутку урану в Європі.
Читати повністю >>>
Читати звіт НАБУ за І півріч. 2017 р. >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ

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

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

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

СУДОВА СИСТЕМА

Суд арестовал все недвижимое имущество
Романа Насирова

Президент Петро Порошенко підписав Закон України
«Про Конституційний Суд України»
31.07.2017

Глава держави наголосив, що підписаний документ є складовою
частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права
громадян України на справедливий суд.
Президент відзначив дві принципові новації Закону. «Абсолютно прозорий
конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду», - підкреслив Глава
держави. Президент зазначив, що кожен матиме можливість ознайомитись з тим чи іншим
кандидатом. Інша новація полягає у можливості будь-якої юридичної (за виключенням
представників держави або місцевого самоврядування) чи фізичної особи подати скаргу до
Конституційного суду. Глава держави зауважив, що ніколи в історії України не
забезпечувалось це право звичайному українцю. «Якщо людина, пройшовши розгляд своєї
справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при ухваленні рішення
щодо неї, є неконституційним, то вона не має більше шукати народних депутатів чи
Президента. Вона отримає нарешті право безпосередньо звернутися до Конституційного
суду з конституційною скаргою. І суд має розглянути і винести відповідне рішення», підкреслив Глава держави. Президент наголосив: «Вважаю, що це суттєво підвищує рівень
захисту конституційних прав і свобод громадян». Петро Порошенко подякував депутатам за
підтримку президентських пропозицій, врахованих у відповідному Законі.
Читати повністю >>>

Читайте також: Закон України «Про
Конституційний Суд України» >>>

За матеріалами president.gov.ua
Добропорядочность многих судей нового состава
Верховного Суда вызывает сомнения

31.07.2017

Добропорядочность некоторых кандидатов, которые прошли в
Верховный Суд, вызывает сомнения. Об этом говорится в сообщении
посольства США в Украине в Twitter.
"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного Суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения", – отметили в диппредставительстве. В
посольстве добавили, что Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую
кандидатуру. Напомним, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС)
Украины определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного
Суда. "Среди победителей конкурса мы видим профессоров и преподавателей высших
учебных заведений, судью-добровольца, который защищал донецкий аэропорт,
правозащитников с опытом работы в Европейском суде по правам человека, адвокатов,
получивших образование в ведущих международных университетах. Надеюсь, что уже
скоро они станут новыми лицами украинского правосудия", – отметил председатель
комиссии Сергей Козьяков. В кассационные гражданский, административный,
хозяйственный и уголовный суды Верховного Суда были избраны по 30 кандидатов. ВККСУ
опубликовала списки победителей. Конкурc начался 7 ноября 2016 года. Для участия
зарегистрировались 1436 кандидатов, 846 человек подали документы на участие, из
которых к конкурсу были допущено 653, из них 625 – к прохождению квалификационного
оценивания. Участники конкурса прошли профессиональные и психологические тесты,
проверки Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции и Общественного совета добросовестности. ВККС
отмечает, что провела собеседования в коллегиях с 381 кандидатом.
Читать полностью >>>

Читайте также: ВККСУ опубликовала списки
победителей >>>

По материалам gordonua.com

ЕКС-ЧИНОВНИКИ

НАБУ перевіряє проекти агентства Каськіва,
вже є затриманий
02.08.2017

Детективи НАБУ разом із САП затримали підприємця, який
упродовж 2012- 2014 рр. спільно із службовими особами
Держагентства з інвестицій та ДП "Державна інвестиційна компанія"
заволоділи 94,2 млн грн, виділеними на проект "Якісна вода".

В.КАСЬКІВ

За інформацією джерел "Української правди", затриманим є син екс-директора НАЕК
"Енергоатом" Артем Кім. Національний проект "Якісна вода" передбачав забезпечення 80%
населення України безпечною водою, монтаж автоматичних комплексів очищення та
продажу води колективного користування в безпосередній близькості від місць проживання населення. У рамках реалізації проекту мало відбутися будівництво 23 000 групових та
локальних систем очистки питної води у 20-ти ключових регіонах України. За дорученням
прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вказаній особі детективами
повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.
191 КК України. Санкція ч. 5 ст. 191 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
позбавленням 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. Крім того, як повідомив "Українській правді" керівник відділу з протидії корупції
Центру "Ейдос" Гліб Канєвський, НАБУ цікавиться іншими проектами агентства Каськіва.
Нагадуємо, що САП здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні
щодо заволодіння держкоштами службовими особами Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України, ряду державних підприємств та іншими
особами на загальну суму 567 млн. грн. Як уже повідомлялося раніше, за результатами
досудового розслідування кримінального провадження за фактами заволодіння та
розтрати коштів на загальну суму 127 млн. грн, виділених на реалізацію національного
проекту "Повітряний експрес" Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 11.04.2017
обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області
для розгляду по суті. Як відомо, у 2012-2014 рр. Держагентство з інвестицій очолював
Владислав Каськів. Наразі він оголошений в розшук та перебуває у Панамі. Україна
домоагається його видачі. У 2012 р. Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською
кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона
заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю
людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.
Читати повністю (документи) >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Суд арестовал все имеющееся в госреестре недвижимое
имущество отстраненного председателя Государственной фискальной
службы Романа Насирова, сообщил "Українським новинам" его
Р.НАСИРОВ
адвокат Александр Лысак.
"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", – сказал он. По
словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на
лечение в США через суд. Лысак сообщил, что Насиров решил лечиться в Украине, потому
что суд дважды отказался выпускать его за границу. Национальное антикоррупционное
бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в
злоупотреблении властью и служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса
Украины), что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту
руководителя Госфискальной службы он принимал решения в интересах беглого
внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется
производство по подозрению в махинациях с газом. 7 марта Соломенский райсуд избрал
Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения
залога в 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла
за него требуемый судом залог. Меру пресечения Насирову несколько раз продлевали,
последний раз – 26 июня. 28 апреля он перенес операцию, во время которой ему, по словам
врачей, удалили эндокринный орган. 29 мая телеканал "1+1" сообщил, что Насиров
обратился за разрешением на выезд в США для лечения по приглашению американского
института диабета. 30 мая в НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. В бюро
заявили, что нет гарантий возвращения Насирова в Украину после лечения. Директор НАБУ
Артем Сытник сообщил, что 26 июля Насирову объявили окончательное подозрение. В
НАБУ заявляли, что с 2012 года у Насирова есть гражданство Великобритании.
Отстраненный глава ГФС заявил 7 июня, что представленные обвинением документы,
подтверждающие наличие у него британского паспорта, сфальсифицированы.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Вищий адмінсуд залишив у силі зняття
недоторканності з Клюєва
07.08.2017

Вищий адміністративний суд відмовився задовольнити позов
позафракційного депутата Сергія Клюєва та скасувати постанови
Верховної Ради про зняття з нього депутатської недоторканності та
С.КЛЮЄВ
надання згоди на затримання і арешт.
Відповідне рішення від 24 липня 2017 р. опубліковане у Реєстрі судових рішень. "В
задоволенні позову особа-2 до Верховної Ради України, третьої сторони Генеральної
прокуратури, про визнання незаконними дій і рішень Верховної Ради та визнання
протиправними та скасування постанов Верховної Ради за № 959-VIII, № 960- VIII, № 961VIII від 28.01.2016р. - відмовити", - йдеться у резолютивній частині рішення суду. Водночас
прес-секретар ВАСУ Галина Гаєвська у коментарі агентству зазначила, що "особа-2" - це
народний депутат Сергій Клюєв. Народний депутат просив суд скасувати постанови ВР від
28 січня 2016 року про зняття з нього депутатської недоторканності, надання згоди на
затримання і арешт, а відповідні подання - повернути генпрокурору. У позові Клюєв
аргументував свою позицію тим, що 22 грудня 2015 року генпрокурор не брав участі у
засіданні Комітету з питань регламенту й організації роботи Верховної Ради, а присутнім
був його заступник, що, на думку позивача, суперечить Регламенту ВР. Також депутат
звертав увагу на інші, на його думку, процесуальні порушення при розгляді ВР подання про
надання згоди на його затримання та арешт. Зокрема, Клюєв зазначав, що подання
генпрокурора не було оголошено головуючим на пленарному засіданні та було порушено
процедуру обговорення питань про притягнення його до кримінальної відповідальності.
Також Клюєв вказав, що подання стосовно нього розглянули з порушенням терміну - через
36 днів замість встановлених 7 днів. У свою чергу колегія суддів з`ясувала, що тодішній
генпрокурор Віктор Шокін під час розгляду подання у комітеті перебував у відпустці, а тому
його обов’язки виконував його заступник Роман Говда. Таким чином суд дійшов висновку,
що участь виконувача обов'язків генпрокурора на засіданні комітету та під час розгляду
подань у залі ВР була такою, що відповідала вимогам закону про регламент. Клюєв може
оскаржити дане рішення ВАСУ у Верховному суді. Як повідомлялося, у січні 2016 року
парламент дав дозвіл на арешт Сергія Клюєва. Він є фігурантом у кількох справах, у тому
числі щодо махінацій із оформленням резиденції Януковича в Межигір'ї. У 2015 році Клюєв
втік з України. Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента Віктора Януковича та його
оточення, в тому числі і Сергія Клюєва у травні 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Адвокаты Януковича рассказали, как долго
может продлиться суд
28.08.2017

Частные адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявили,
на сколько лет может продлиться рассмотрение дела о госизмене их
В.ЯНУКОВИЧ
подзащитного. Об этом пишет politeka.net
По их словам такие дела иногда рассматриваются более 10 лет. «В Европе бывает,
что дела рассматривают по 10-15 лет. Главное, чтобы это делалось качественно», -сказали
они. Отметим, что бывший президент отозвал своих адвокатов и отказался участвовать в
суде по делу о государственной измене. Вместе с тем в Оболонском суде, где проходит дело
Януковича прошло третье заседание. На нем присутствовали как сторона защиты, так и
сторона обвинения. Однако заседание задерживается, так как судьи находятся на
совещании. Защита Януковича просит изменить суд, который рассматривает все их
ходатайства. На сегодня этим занимается столичный Печерский райсуд. По мнению
адвокатов, эта судебная инстанция заангажирована и выносит неправосудные решения.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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НОВИНИ РЕГІОНІВ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Посол Украины в Малайзии провел встречу с Председателем
Всемирного исламского экономического форума

Геннадій Пліс: ми створюємо привабливі
умови для інвесторів
11.08.2017

Залучення інвесторів до розвитку міста та створення для них привабливих умов є одними з головних завдань Стратегії розвитку Києва до 2025 р.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
«Серед оперативних цілей розвитку столиці – стимулювання розвитку інноваційноорієнтованих промислових підприємств, перетворення Києва у відкрите для бізнесу місто»,
– наголосив Геннадій Пліс. Сьогодні в Києві працює «єдине вікно». Цей механізм взаємодії
передбачає пряму організацію роботи інвестора з проектним менеджером КП «Київське
інвестиційне агентство», закріпленим за кожним окремим проектом. Менеджер допомагає
інвестору вирішувати всі бюрократичні питання – наприклад, отримання відповідних
погоджень, дозволів, попередніх вихідних даних тощо. Планують у Києві створити і
інформаційні бази даних муніципальних потреб та активів, сформувати єдиний публічний
реєстр інвестиційних програм та проектів, удосконалити «єдине вікно» для роботи з
інвесторами, розробити стандарти та форми для підвищення якості підготовки
інвестиційних програм і проектів тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМДА
Львівщина увійшла в ТОП-10 найпривабливіших для
інвестицій регіонів Східної Європи
14.08.2017

Львівська область опинилася серед лідерів за ефективністю
вкладеного капіталу, стратегією залучення прямих іноземних інвестицій
та ефективністю промислової оренди.
Львівщина належить до топ-10 регіонів Східної Європи, найбільш привабливих для
інвестицій, за даними рейтингу «Європейських міст і регіонів майбутнього» видання
Foreign Girect Investment Magazine. Зокрема, Трускавець посідає третю позицію за критерієм
економічної ефективності серед малих міст Східної Європи, Дрогобич – восьму. Крім того,
Львівська область посідає 2 місце в рейтингу інвестиційної привабливості серед регіонів
України. Згідно з Матрицею прямих іноземних інвестицій ЮНКТАД (Організація ООН з
торгівлі та розвитку), Україна належить до групи країн-лідерів за рівнем інвестиційного
потенціалу та ефективністю залучення інвестицій. Відзначимо, львівський регіон сьогодні є
лідером із залучення іноземних інвестицій. Областю зацікавилися такі бізнес-гіганти як
«Fujikura», «Green Factory», «Nexans», «Leoni»… Роман Матис, керівник управління залучення
інвестицій Львівської ОДА, розповів Tvoemisto.tv, чи прийде сюди IKEA та як область
змінила підхід до залучення інвесторів.
Читати повністю >>>

Інтерв’ю Романа Матиса >>>

16.08.2017

Посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло провел встречу с
Председателем Всемирного исламского экономического форума Мусой
хитами. Об этом сообщает сайт МИД Украины.
Всемирный исламский экономический форум (ВИЭФ) или «Исламский Давос» - так
называют диалоговую площадку, что говорит о ее всеобъемлющем статусе и актуальности.
За годы развития форум эволюционировал, выйдя далеко за рамки первоначального
«ареала обитания», и сегодня стал важнейшим элементом глобального экономического
диалога. Идея о создании ВИЭФа родилась в 2003г. в Малайзии на площадке бизнес-форума,
прошедшего в рамках XI Саммита глав государств - членов организации «Исламская
конференция» (ныне - Организация исламского сотрудничества).
Читать полностью >>>
По материалам mfa.gov.ua
Представники України, Молдови та Грузії обговорили
пріоритети Східного партнерства
23.08.2017

Представники України, Молдови та Грузії обговорили в Києві
пріоритети співробітництва в рамках підготовки до П’ятого Саміту Східного
партнерства. Тристоронні консультації, ініційовані Україною.
У них взяли участь Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе, Міністр закордонних справ України П. Клімкін,
Представник України при ЄС М. Точицький, Директор Урядового офісу з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішина, Державний міністр
Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції В. Долідзе, а також Заступник
Міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Д. Морарь. Сторони
презентували свої позиції та обговорили спільні пріоритети в рамках СхП, зокрема ті, що
можуть бути закріплені в спільній декларації саміту СхП, який відбудеться в листопаді. В
рамках консультацій сторони дійшли згоди щодо напрямків, що становлять спільний
інтерес, оскільки кожна із зазначених країн перебуває в процесі виконання Угод про
асоціацію з ЄС, які містять схожі зобов’язання, а відтак є пріоритетними для кожної з країн.
Такими напрямами є секторальна співпраця в сферах транспорту та енергетики,
електронного врядування, освіти та навчання, а також і співпраця з протидії спільним
загрозам у безпековій сфері, прикордонне співробітництво, посилення кібербезпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЄВРОПА

За матеріалами tvoemisto.tv
Об’єднані громади мають вже 1117 інфраструктурних проектів, які
реалізують цього року за підтримки держави
23.08.2017

Станом на 23 серпня ц.р. комісія при Мінрегіоні погодила загалом
1117 інфраструктурних проектів об’єднаних територіальних громад (ОТГ),
які будуть реалізовані за кошти відповідної державної субвенції.
Загальна сума коштів погоджених проектів – майже 945 млн грн, або 63 % від
запланованих на 2017 рік коштів субвенції (загалом передбачено 1,5 млрд грн). З 366 ОТГ,
які цього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подала 241 громада. За
даними Мінрегіону, об’єднані громади Закарпатської, Івано-Франківської та Харківської
областей вже розподілили між проектами усю суму субвенції. Майже розподілили кошти
державної підтримки ОТГ Донецької (залишок коштів 2%) та Запорізької (залишок 5%)
областей. Більше половини коштів субвенції усе ще не розподілили ОТГ Миколаївської
(залишок 80%), Херсонської (залишок 67%), Одеської (залишок 60%) та Рівненської
(залишок 53%) областей. Від ОТГ Київщини проектів до Мінрегіону поки взагалі не
надходило. Як повідомлялося, держава надає підтримку об’єднаним територіальним
громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для
цього у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено 1,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на
розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015-2016 роках. Питання
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад врегульовано постановою Кабінету
Міністрів України № 200 від 16 березня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами decentralization.gov.ua
Погодження проектів та розподіл коштів ДФРР
практично завершено, - Мінрегіон
31.08.2017

30 проектів загальною вартістю майже 99 млн грн погодила на своєму
4-му засіданні Міжвідомча комісія з оцінки відповідності інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку.
Погоджені проекти, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку, буде направлено на затвердження Кабінету Міністрів
України. Загалом станом на 31 серпня погоджено 797 проектів загальною вартістю 3 468
308,3 гривень. Таким чином, з 3,5 млрд грн коштів ДФРР, передбачених на 2017 рік,
нерозподіленими залишається 31 691, 700 гривень. Найбільше не розподілено коштів ДФРР
у Миколаївській – більше 17 млн грн, Луганській – майже 4 млн грн та у м. Київ – більше 9
млн грн. Решту нерозподілених коштів – у Херсонській, Житомирській та Сумській
областях. За словами першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства В’ячеслава Негоди, основні зауваження до проектів,
які на сьогодні не усунуто – це відсутність підтвердження співфінансування з місцевих
бюджетів та їх невідповідність вимогам законодавства щодо впровадження заходів з
енергоефективності, а також відсутність комплексного підходу до вирішення проблемних
питань. Він зауважив, що основним недоліком є те, що окремими регіонами відбираються
локальні проекти, які частково або точково вирішують проблему, замість комплексного
підходу до її вирішення. «По погоджених проектах, взамін на гарантії, маємо якнайшвидше
отримати рішення місцевих рад про участь у їх співфінансуванні. Без цих рішень ми не
зможемо направити ці проекти на затвердження Уряду», - наголосив В’ячеслав Негода. Він
наголосив на важливості прискорити шістьом областям процес подання на розгляд Комісії
проектів, що фінансуватимуться за кошти ДФРР, а всім іншим забезпечити якісну і
своєчасну реалізацію вже затверджених проектів та програм.
Читати повністю >>>

Поліція України та Великої Британії співпрацюватиме у
боротьбі з організованою злочинністю
03.08.2017

Поліція України та Великої Британії співпрацюватиме у боротьбі з
організованою злочинністю. Про це йшлося на спільній робочій нараді
керівництва Національної поліції України та представників Посольства
Великої Британії в Україні.
Зокрема, сторони обговорили пріоритетні питання та напрями подальшої роботи у
взаємодії по боротьбі зі злочинністю. За словами Голови Національної поліції України
Сергія Князєва, співпраця між правоохоронними органами України та Великої Британії має
бути оперативною та ефективною. «Ми відкриті та готові до співпраці», – зазначив
очільник відомства, додавши, що Нацполіція готова до обговорення питань зі взаємодії. У
свою чергу офіцер зв’язку Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої
Британії Патрік Торкінгтон зазначив, що до основних напрямів, які цікавлять Британію,
входять злочини, що підпадають під категорію організованої злочинності. Крім того, під час
зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом. Так, найближчим часом представники
Національної поліції України пройдуть курс навчання на території Великої Британії, де
перейматимуть досвід британських колег у боротьбі з організованою злочинністю.
Нагадаємо, представники Координації проектів ОБСЄ в Україні передали підрозділам
кіберполіції Національної поліції України 194 одиниці спеціалізованої техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна та Мальта зацікавлені у створенні спільного
дистрибуційного центру
08.08.2017

Україна та Республіка Мальта зацікавлені у розробці спільних
проектів в аграрному секторі, особливо в логістиці, які можуть бути вигідні
представникам бізнесу обох країн.
Про це йшлось на зустрічі заступника Міністра аграрної політики та продовольства
України з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої та Міністра економіки, інвестицій та
малого бізнесу Мальти Крістіаном Кордоном. «Незважаючи на те, що обсяги двосторонньої
торгівлі в агросфері між нашими країнами не є значними, ми бачимо потенціал співпраці в
інвестиційній сфері. Враховуючи можливість поєднання стратегічного географічного
розташування Мальти та наявних переваг країни в таких сферах, як інфраструктура та
оподаткування, та нашою стратегією щодо диверсифікації агроекспорту» - заявила Ольга
Трофімцева за результатами зустрічі. За її словами, створення дистрибуційного центру
може бути цікавим для окремих видів аграрної та харчової продукції, включаючи
перероблену продукцію, яка експортується до країн Африки. «Для нас важливо сформувати
конкретну бізнес-модель роботи такого дистрибуційного центру для української харчової
продукції на Мальті, враховуючи всі економічні фактори. Такі, як наявні угоди про вільну
торгівлю, наявні імпортні та експортні регулювання щодо окремих товарних груп та інші.
Тому що основним принципом має бути привабливість такого проекту для двох сторін»,відмітила заступник Міністра Ольга Трофімцева. З метою пришвидшення реалізації даного
проекту, домовились про створення двосторонньої технічної групи для напрацювання
концепції бізнес-моделі дистрибуційного центру. Дана технічна група має надати свої
пропозиції щодо бізнес-моделі протягом найближчого часу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Читайте також: Досягнення децентралізації
беззаперечні ... >>>

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Україна та Ліван зацікавлені в активізації
двосторонніх відносин

Павло Клімкін провів зустріч з Послом Нідерландів
Кейсом Кломпенхаувером
16.08.2017

Cпівпереживання та солідарність громадян України з нідерландським народом стосовно трагедії рейсу МН-17 назавжди залишаться в пам'яті.
Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Посол Королівства Нідерландів
Кейс Кломпенхаувер провели зустріч у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в
Україні на якій сторони висловили впевненість, що винні у збитті літака рейсу МН-17
будуть притягнені до відповідальності, а українсько-нідерландська співпраця у цьому
зв'язку є надзвичайно важливою. Під час бесіди констатувалося, що трагедія МН-17, як і
нідерландський референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, стали
серйозними іспитами у двосторонніх відносинах, які були витримані в дусі дружби та
взаємної довіри між двома народами. Посол Нідерландів відзначив прогрес реформ в
Україні, а також наголосив, що під час виконання своєї місії в нашій країні став свідком
зміцнення та змужніння української нації. Міністр побажав Послу успіхів у подальшій
діяльності. Відзначимо, у Львові на вулиці Винниченка, 12 відкрили Почесне консульство
Нідерландів, передає кореспондент Львівського порталу. За словами Почесного Консула
Нідерландів у Львові А.Гринчука, в фокусі питань консульства буде промоція співпраці між
Королівством Нідерландів та Західною Україною. «Консульський округ буде включати не
лише Львівську область, а ще сім областей Західної України. Наше завдання насамперед
фокусувати увагу на питаннях інвестиційної, торгівельної та культурної співпраці. Ми
запрошуємо голландських інвесторів у Західну Україну і будемо сприяти спільній
взаємовигідній торгівлі», – сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, portal.lviv.ua
Призначення Спеціального посланника Уряду ФРН - свідчення
зацікавленості Німеччини в успіху реформ в Україні
16.08.2017

Німеччина зацікавлена в успіху реформ в Україні. Про це заявив
Спеціальний посланник Уряду ФРН з питань реформування України у
галузях урядування та децентралізації Ґеорґ Мільбрадт.
«Моє призначення Спеціальним посланником Уряду ФРН є конкретним виявом
такого інтересу», - заявив він на зустрічі з Міністром закордонних справ України Павлом
Клімкіним. Міністр наголосив, що призначення Г.Мільбрадта є результатом тісної та
довірливої співпраці між Україною та ФРН та важливим кроком Великої сімки на підтримку
реформ в Україні. Він також запевнив, що МЗС України надаватиме усіляке сприяння
німецькому фахівцю у виконанні поставлених завдань. У ході бесіди були обговорені
модальності мандату німецького урядового представника, а також його бачення
перспектив реформістської діяльності у сфері децентралізації та державної служби. Міністр
висловив впевненість, що глибокий досвід Г.Мільбрадта, а також його тверда
налаштованість до роботи в Україні стануть основою його успішної та ефективної
діяльності в нашій країні. Відзначимо, уже 2018 року у Києві запрацює представництво
німецької Баварії. "Відкриття представництва федеральної землі Баварія в Україні стане ще
одним виявом підтримки Мюнхеном зусиль Києва у вирішенні економічних та соціальних
завдань", – наголосила міністр з питань Європи Баварської державної канцелярії Беата
Мерк під час зустрічі 7 серпня з державним секретарем МЗС України Андрієм Заяцем.
Представництво Баварії стане першою установою іноземного регіону з офіційним статусом
в Україні. Його планують відкрити в Києві у першому кварталі 2018 року. Під час зустрічі
відзначили також важливість проведення наприкінці 2017 року у Мюнхені українськобаварського бізнес-форуму. Його терміни будуть погоджені найближчим часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, depo.ua
Президент України провів зустріч зі Спікером
Сеймаса Литовської Республіки
31.08.2017

Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно
підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження
російської агресії та незаконної окупації Криму.
Сторони висловили стурбованість продовженням агресивної політики Російської
Федерації в контексті мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму та
проведенням Росією військових навчань уздовж спільних кордонів. Було відзначено
важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивним
діями Росії, передусім шляхом продовження застосування та посилення відповідних
санкцій. Глава держави подякував за активну підтримку Литви у питанні запровадження
Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для громадян України та остаточного
набуття 1 вересня 2017 року чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Під час
зустрічі детально обговорили питання практичної імплементації ініціативи Парламенту
Литви «Новий Європейський план для України на 2017-2020 рр.» (т.зв. «План Маршала для
України»), який передбачає надання потужної фінансово-інвестиційної підтримки та
допомоги з проведення реформ. Домовлено про подальшу координацію роботи з метою
його схвалення та підтримки з боку ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Угорщина зацікавлена у подальшому активному розвитку
співробітництва з Україною
31.08.2017

На цьому наголосив Міністр зовнішньої економіки і закордонних
справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з Павлом Клімкіним, яка
відбулася 31 серпня 2017 року.
Зустріч відбулась в ході візиту глави українського зовнішньополітичного відомства
до Будапешта для участі у міністерській зустрічі країн Вишеградської групи та Східного
партнерства. Павло Клімкін високо оцінив організовану Будапештом зустріч у форматі
В4+СхП та наголосив на її важливості у контексті підготовки до наступного Саміту Східного
партнерства, а також відзначив, що Київ зацікавлений також у розвитку взаємодії у форматі
В4+Україна, що було підтримано Угорським головуванням у цій організації. Міністр
закордонних справ України подякував угорській стороні за підтримку в питанні
відновлення територіальної цілісності та миру в Україні. В рамках обговорення питання
відносин з Росією П.Клімкін негативно оцінив рішення Дебреценського університету щодо
надання почесної відзнаки Civis Honoris Causa російському президенту В.Путіну. Сторони
обмінялися думками щодо подальших кроків з розвитку взаємодії в забезпеченні потреб
української меншини в Угорщині та угорської в Україні. Міністри домовилися більш
детально обговорити всі питання порядку денного двосторонніх відносин під час
наступного візиту П.Клімкіна в Будапешт у жовтні цього року, а також висловилися за
подальший активний діалог на експертному, високому та найвищому рівнях.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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17.08.2017

Державний секретар МЗС України Андрій Заяць провів зустріч з
Послом Ліванської Республіки в Україні пані Клод Халіль Аль Хажаль у
зв’язку із завершенням її дипломатичної місії в Україні.
Відзначено, що восени Україна і Ліван святкуватимуть 25-ту річницю встановлення
дипломатичних відносин. Крім того, відзначалася важливість проведення 24-27 жовтня ц.р.
у Бейруті Українсько-Ліванського бізнес-форуму. На зустрічі сторони також обговорили
сучасний стан та перспективи розвитку українсько-ліванських відносин. Наголошувалось
на необхідності активізації двосторонніх політичних контактів, розвитку співробітництва у
торговельно-економічній сфері, а також взаємодії в рамках міжнародних та регіональних
організацій. Держсекретар подякував Клод Халіль Аль Хажаль за роботу на посаді Глави
ліванської дипломатичної місії в Україні та побажав успіхів у її подальшій діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна зацікавлена завершити переговорний процес
щодо Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем
22.08.2017

Україна зацікавлена вже до кінця цього року завершити
переговорний процес по Угоді про зону вільної торгівлі з Державою Ізраїль,
оскільки цей документ дозволить активізувати взаємодію двох країн.
Прем’єр-міністр України В.Гройсман під час зустрічі із головою спільної Українськоізраїльської міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва,
Міністром екології Держави Ізраїль Зеєвом Елькіним відзначив позитивні тенденції у
торговому співробітництві між двома країнами. Так, товарообіг зріс на 15% і перевищив
$500 млн. Втім потенціал співпраці становить не менше $1 млрд, а сфери спільних інтересів
– сільське господарство, охорона здоров’я, транспорт, енергетика й туризм. У свою чергу
Зеєв Елькін підкреслив, що Єрусалим взяв за основу представлену Києвом модель розвитку
взаємної торгівлі, проте має узгодити деякі питання щодо співпраці в аграрній сфері, в
забезпеченні продовольчої безпеки та у сфері ІТ-технологій. Відзначимо, Україна розглядає
можливість співпраці з Ізраїлем для створення Національної освітньої онлайн-платформи,
на якій зберігатимуть освітні матеріали для школярів, педагогів та батьків. На цьому
наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нагадаємо, Глава Адміністрації
Президента України І.Райнін провів зустріч із З.Елькіним. Ізраїльський міністр передав
вітання з нагоди 26-ої річниці Незалежності України, окремо наголосивши на підтримці
керівництвом Ізраїлю її територіальної цілісності та суверенітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна відкрила почесне консульство
в Іракському Курдистані

28.08.2017

Голова Департаменту закордонних справ Іракського Курдистану
Фалах Мустафа повідомив про відкриття в автономії почесних консульств
України та Шрі-Ланки.
Згідно з Конституцією Іраку, прийнятою у 2005 році, після повалення режиму
Саддама Хусейна, Іракський Курдистан отримав права широкої автономії. Її президентом є
Масуд Барзані. Території Іракського Курдистану включає провінції Дохук, Хавлер,
Сулеймані і Халабджа загальною площею близько 40 000 квадратних кілометрів, на яких
проживає близько 5,5 мільйонів осіб. Іракські курди одержують військову та економічну
допомогу від США. Нагадаємо, на вересень заплановано референдум про незалежність
автономії. Відзначимо, 26 серпня 2017 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Республіці Ірак Віктор Недопас провів зустріч із Головою Ради Представників (парламенту)
Республіки Ірак Салімом Аль-Джабурі. У ході зустрічі обговорені шляхи поглиблення
міжпарламентської співпраці, питання підготовки до візиту в Багдад делегації Депутатської
групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ірак,
перспективи взаємодії в рамках міжнародних міжпарламентських форматів.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
 АЗІЯ

Президент України провів телефонну розмову з новообраним
Президентом Республіки Індія
18.08.2017

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
новообраним Президентом Республіки Індія Рам Натх Ковіндом. Про це
повідомляє прес-служба Адміністрації Глави держави.
Петро Порошенко привітав індійського лідера з обранням на посаду Глави держави.
Глава Української держави також передав щирі вітання народу Індії з нагоди 70-ої річниці
незалежності Індії, яка відзначалася 15 серпня. Лідери двох країн відзначили обопільну
налаштованість істотно активізувати політичний діалог між Україною та Республікою Індія
на всіх рівнях. Окрема увага була приділена стану та перспективам розвитку торговельноекономічної складової двосторонньої співпраці. Відзначалося зростання обсягів
товарообігу між двома країнами на понад 52% за підсумками першої половини 2017 року.
Петро Порошенко запросив Президента Індії відвідати Україну з офіційним візитом.
Запрошення було з вдячністю прийнято.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
За останні роки стратегічне партнерство між Китаєм та Україною
позначилося позитивними результатами
24.08.2017

Лідер КНР у вітанні Президенту України Петру Порошенку з нагоди 26-ї
річниці Незалежності України підкреслив традиційно дружні і партнерські
відносини між Україною та Китаєм.
«В останні роки китайсько-українські відносини стратегічного партнерства
зберігають стабільний розвиток, співробітництво обох сторін у всіх сферах досягло низки
позитивних результатів», - наголошено у привітанні. Сі Цзіньпінь окремо відзначив
успішність зустрічі лідерів двох країн у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі
(17 січня), яка надала додаткового імпульсу для зміцнення двосторонніх відносин. «Я
приділяю велику увагу розвитку українсько-китайських відносин і готовий разом з Вами,
користуючись сприятливою нагодою 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин
між двома країнами, сприяти подальшому посиленню політичної взаємодовіри, зміцненню
традиційної дружби задля просування співробітництва у всіх сферах і досягнення нових
результатів», - підкреслив Голова Китайської Народної Республіки. Сі Цзіньпінь побажав
Україні процвітання та багатства, а Українському народу миру та щастя.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)

Украинский экспорт в Канаду за 6 мес. 2017 г.
вырос на 76%

Відкриття регіонального представництва
української компанії «Росава»
08.08.2017

Представники Посольства України в Тунісі 8 серпня ц.р. взяли участь
у церемонії відкриття регіонального представництва української компанії
з виготовлення гумових шин «Росава».
Освоєння українськими виробниками нових ринків збуту продукції в Африці
надасть суттєвого імпульсу розвитку торговельно-економічного співробітництва між
Україною та державами Африки, зміцнить позиції нашої держави на світовій арені.
Відзначимо, 7 серпня ц.р. в Посольстві України в Тунісі відбулася зустріч з президентом
туніської організації «International Hannibal Alliance» з м. Бізерт Багджеддіном Аль-Аккарі.
Під час бесіди були обговорені питання активізації торговельно-економічного та
культурно-гуманітарного співробітництва між Україною та Туніською Республікою.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі
Україна заінтересована у поглибленні
співпраці з Суданом
21.08.2017

Державний секретар Міністерства закордонних справ України
Андрій Заяць провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом
Республіки Судан в Україні Анасом Ельтайб Ельгаліані.
Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань співробітництва між
Україною і Суданом у політичній, економічній та гуманітарній сферах. Відзначено активну
роботу України як голови Санкційного комітету щодо Судану РБ ООН. Окрему увагу було
приділено питанню перегляду позиції Судану стосовно України, зокрема, з комплексу
питань, пов’язаних із агресією РФ проти України, порушенням прав людини у незаконно
анексованому Криму. Наголошено на важливості проведення до кінця 2017 року
українсько-суданських політичних консультацій. У зв’язку із завершенням дипломатичної
місії Посла Судану в Україні, Державний секретар подякував Анасові Ельгаліані за роботу та
побажав йому успіхів у подальшій діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка привітав
Україну з 26-річчям Незалежності
27.08.2017

З нагоди Дня незалежності Посольство України в Алжирській
Республіці та Малі (за сумісництвом) отримало букет квітів з вітальною
листівкою від імені Президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки
Дипломатичні відносини між Україною та АНДР було встановлено 20 серпня 1992
року. 16 листопада 1992р. вірчі грамоти Президенту України вручив перший посол Алжиру
в нашій країні Бельрамуль Камерзерман. 22-28 квітня 1993 року в ході візиту до Алжиру
делегації України на чолі із заступником Міністра закордонних справ В.М.Ліпатовим було
підписано Протокол про політичні консультації між МЗС двох країн, проведено перший
раунд таких консультацій та погодженню текст проекту міжурядової Угоди про заохочення
та взаємний захист інвестицій. 27 червня - 1 липня 1993 р. відбувся візит в Україну
економічної делегації Алжиру, яку очолював міністр-делегат з питань торгівлі при
Міністерстві економіки АНДР М.Мокрауї. Результатом її перебування в Україні стало
підписання 1 липня 1993 року торговельної угоди між Урядом України та Урядом Алжиру.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі

23.08.2017

Экспорт украинских товаров в Канаду за первые 6 месяцев 2017 года
составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016
года, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
«Соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли - ред.) с Канадой начало оказывать
влияние на наши экономические взаимоотношения еще до того, как полностью ступило в
силу. За первые 6 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду составил $22,7 млн, что на
76,3% больше чем за аналогичный период 2016 г.», - сказала она. При этом, как отметила
Микольская, для экспорта в Канаду товары должны проходить сертификацию, которая
отличается от европейской. Замминистра обратила внимание, что также происходит
оживление импорта канадских товаров в Украину, в частности, в сфере фармацевтики и
морепродуктов, товаров легкой промышленности: одежды для специальных условий,
холодной погоды, а также рабочей одежды. «Мы видим и интерес со стороны канадских
компаний к открытию на территории Украины производства товаров с последующей их
поставкой на рынки ЕС и Канады», - сказала торгпред Украины.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Президент України провів зустріч з
делегацією Конгресу США
30.08.2017

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацію
Конгресу США на чолі з Головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної
діяльності Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу
Гарольдом Роджерсом.
Президент Петро Порошенко висловив вдячність за провідну роль Конгресу США у
захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Зокрема, він відзначив
прихильну позицію представників Комітету з питань асигнувань у питанні виділення
коштів на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік. Петро
Порошенко також закликав розглянути можливість збільшення асигнувань на програми
безпекової допомоги Українській державі, включаючи надання озброєнь оборонного
характеру, а також лікування та реабілітацію українських військовослужбовців. Члени
Конгресу запевнили, що продовжуватимуть політично та фінансово підтримувати Україну у
її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, а також
реформаторські зусилля української влади. Президент України також висловив сподівання
на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США
Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу. Нагадаємо, Президент
України Петро Порошенко та Міністр оборони США Джеймс Меттіс під час зустрічі
обговорили питання поглиблення співпраці двох держав у оборонній сфері. Глава держави
наголосив, що Україна добровільно позбавилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї,
тож очікує на підтримку країн-партнерів у захисті свого суверенітету та територіальної
цілісності. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко отримав вітання від
Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з нагоди 26-ї річниці
незалежності України. Дональд Трамп окремо підкреслив, що «Сполучені Штати
продовжуватимуть підтримувати прагнення України, а також докладатимуть зусиль разом
з Вами, європейськими та іншими однодумцями для відновлення суверенітету та
територіальної цілісності України».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ

В австралійському парламенті створили
групу дружби з Україною

Посол України в Нігерії провів зустріч з керівником
нігерійського бюро газети “The Guardian”
28.05.2017

Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з
керівником нігерійського бюро газети “The Guardian” I.Акерега. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія
У ході зустрічі керівника рейтингового друкованого видання було ознайомлено з
досягненнями України за 26 років Незалежності, успіхами на шляху євроінтеграції,
імплементацією реформ, сучасним станом та перспективи розвитку двосторонніх відносин
з Нігерією. Відзначимо, 25 серпня 2017 року Посол України в Нігерії Валерій Александрук
провів зустріч з Міністром закордонних справ Федеративної Республіки Нігерія Джеффрі
Онйєама. У ході зустрічі обговорено сучасний стан та перспективи розвитку двосторонніх
відносин та співпрацю в рамках міжнародних організацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
Україна готова до всебічної
співпраці з Єгиптом
29.08.2017

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із
заступником Міністра закордонних справ Єгипту з європейських справ
паном Ігабом Талаал Насром.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співробітництва між
Україною та Єгиптом в політичній та економічній сферах, а також у рамках міжнародних
організацій. Було наголошено на готовності України до активізації політичного діалогу та
співпраці на ключових напрямах двосторонньої взаємодії. І.Наср передав Міністру
П.Клімкіну запрошення від імені Міністра закордонних справ АРЄ С.Шукрі відвідати Єгипет
з візитом, яке було прийнято із вдячністю. Відбулась також зустріч Державного секретаря
Андрія Заяця із заступником Міністра закордонних справ Єгипту з європейських справ
паном Ігабом Талаал Насром.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

11.08.2017

У Федеральному парламенті Австралії 45-го скликання створено
групу дружби Австралія-Україна. Про це повідомляє власний кореспондент
Укрінформу.
«Союз Українських Організацій Австралії (СУОА – ред.) вітає створення нової
парламентської групи Австралія-Україна при Федеральному парламенті Австралії і
сподівається на співпрацю з об'єднанням та його лідерами», - прокоментував створення
групи голова СУОА Стефан Романів. До складу групи увійшли 30 парламентаріїв на чолі з
представником правлячої Ліберальної партії Крісом Крюзером. Заступником стала сенатор
від опозиції Катрина Білик. Серед інших членів групи - спікер Палати представників
Федерального парламенту Австралії Тоні Сміт, президент Сенату Стефан Перрі, тіньовий
міністр закордонних справ Пенні Вонг та інші. Очікується, що офіційний урочистий захід із
започаткування діяльності групи за участю Посольства України в Австралії та СУОА
відбудеться в австралійському парламенті вже найближчим часом. На заході планується
проведення брифінгу для членів групи з актуальних питань двосторонніх відносин,
ситуації в Україні та обговорення пропозицій щодо поточної роботи. «Австралійськоукраїнська група починає працювати у дуже потрібний час. Її формування, безумовно, є
поштовхом для двосторонніх відносин між Україною та Австралією, а також для зміцнення
співпраці між ними. Формування групи розглядається як символ підтримки Австралією
України у процесі проведення реформ та боротьби проти російської агресії», - заявив
Стефан Романів, висловивши сподівання, що об’єднання стане важливим кроком для
розвитку міжпарламентського діалогу. У зв’язку із створенням групи СУОА закликало
австралійських українців звертатися до депутатів федерального парламенту від своїх
округів, інформувати їх про створення австралійсько-української парламентської групи та
заохочувати вступати до об'єднання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

КВУ розповів про сезон “законодавчого спаму”
від нардепів
22.08.2017

За час парламентських канікул депутати продовжили активно
реєструвати законопроекти, але без належної підготовки. Про це
повідомляє ВГО “Комітет виборцівУкраїни” у Facebook.
“Темпи реєстрації законопроектів під час канікул залишаються такими самими, що й
упродовж сесії. Однак, як правило, саме в літній період в парламенті найчастіше
з’являються неякісні законодавчі пропозиції. Адже влітку неможливо провести діяльність,
яка передує створенню повноцінного документа. Зокрема, організувати експертне
обговорення ініціативи, отримати висновки профільних організацій, провести фокус-групи
тощо», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель. Так, за місяць канікул (з 14 липня по 22
серпня) було зареєстровано 128 нових законопроектів. Кошель також додав, що зазвичай у
період відпусток законопроекти подають не самі народні депутати, а їхні помічники чи
працівники апарату партії. “Як правило, народний депутат заздалегідь ставить свій підпис
під документами, а текст законопроекту може допрацьовуватися без жодної участі
парламентарія. В результаті, намагаючись пропіаритися як законотворці, депутати
закидають апарат ВРУ великою кількістю спаму», - зазначив він. При цьому саме в період
канікул народні депутати зареєстрували низку резонансних законопроектів. Зокрема, щодо
внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності,
відповідальності за незаконне перетинання державного кордону, процедури звільнення та
призначення обмудсмена. Крім того, під час канінкул було подано низку законодавчих
ініціатив на чутливі для суспільства теми, що потребувало відповідного обговорення, а
саме законопроект №6747 щодо права лікаря на відмову від аборту з міркування совісті.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

GRECO прийняла Оціночний звіт за результатами IV раунду оцінювання,
який стосується запобігання корупції
04.08.2017

Україна завершила відповідальний етап звітування по IV раунду
оцінювання в Групі держав проти корупції (GRECO) – у Страсбурзі на своєму 76
пленарному засіданні GRECO затвердила Оціночний звіт щодо України.
Темою Четвертого раунду оцінювання є запобігання корупції щодо депутатів
парламенту, суддів та прокурорів. Прийняттю звіту передував візит в Україну великої
потужної оціночної місії, яка повинна була надати GRECO своє бачення антикорупційних
реформ в нашій державі. Такі зустрічі відбувалися протягом тижня і Україна надала
сприяння у їх проведенні в державних органах та з представниками громадянського
суспільства. Прийняття кожного Оціночного звіту відбувається на пленарному засіданні
GRECO в умовах тривалого і жвавого професійного обговорення за участі усіх делегацій
держав учасниць, а також зі з'ясуванням найменших подробиць, що стосуються предмета
Звіту. Тому Оціночні звіти та їх рекомендації завжди містять не лише авторитетні думки та
враження експертів GRECO щодо зусиль кожної з держав у сфері антикорупційної політики,
законодавства та практики, а також і колективний досвід боротьби з корупцією в країнах
Європи та США. Головним результатом останнього Звіту України в GRECO стало схвалення
цією організацією основних антикорупційних реформ в Україні та напрямів їх здійснення.
GRECO також заперечила спроби надання передчасних політичних оцінок подіям, що
відбуваються на тлі боротьби з корупцією в нашій державі. Звіт було затверджено на
пленарному засіданні GRECO з урахуванням вже досягнутого нашою країною прогресу та за
напрямами, за якими вже проводяться відповідні реформи у розвиток чинного
законодавства. Це засвідчило довіру європейських партнерів України до складних
демократичних перетворень, що незворотньо відбуваються в Україні після Революції
Гідності. Під час обговорення Оціночного звіту на пленарному засіданні GRECO частину
рекомендацій було знято. Наразі Звіт містить рекомендації, що спрямовані на подальше
зміцнення та посилення координації антикорупційних інститутів держави, передусім НАЗК
і НАБУ, посилення контролю з питань запобігання конфлікту інтересів, отримання
подарунків та щодо дотримання професійної етики народними депутатами України,
суддями і прокурорами, звернуто увагу на необхідність поширення знань в цій сфері. GRECO
також рекомендувала Україні внести деякі зміни до Кримінального і Кримінального
процесуального кодексів України, законодавства про статус народних депутатів, про
судоустрій і статус суддів та про прокуратуру. Про наявний прогрес у виконанні окремих
рекомендацій було зазначено вже в Оціночному Звіті і буде підтверджено нашою державою
під час першої оцінки виконання в грудні 2018 року. Таким чином, запропоновані Україні
рекомендації GRECO в рамках Четвертого раунду оцінювання, зорієнтовані на сприяння вже
окресленими напрямам внутрішніх перетворень, які наразі реалізуються.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Електронна демократія в дії: 11
практик з України
05.08.2017

Запровадження електронного урядування і посилення залучення
громадян до прийняття управлінських рішень є одними з найважливіших
реформ державного управління, які запроваджуються в Україні після
Євромайдану.
Парламент ухвалив низку законів, а органи державної влади і місцевого самоврядування почали змагатися за першість у впровадженні інновацій. Електронна демократія
стала темою роботи багатьох організацій, проектів і програм, які радо підтримуються
міжнародними донорами. Ця стаття містить короткий огляд основних інструментів
електронної демократії національного та місцевого рівня, які працюють в Україні.
Відкритий бюджет (openbudget.in.ua). Про що йдеться? Платформа візуалізації та
аналізу бюджетної інформації, розроблена центром Ейдос у 2014 р. Станом на середину
2017 р. цей інструмент використовують понад 40 міст, районів і областей. Чому варто
знати про цей сайт? На противагу традиційній публікації бюджетних показників у вигляді
великих та складних для розуміння таблиць, «Відкритий бюджет» подає інформацію
зрозуміло та доступно. Платформа має 9 інструментів візуалізації показників виконання
бюджетів, основних джерел надходжень та видатків, а також порівняння бюджетів різних
населених пунктів. Серед іншого, платформа вміє візуалізувати на карті видатки бюджету
розвитку. Сайт містить підбірку текстових та графічних матеріалів, присвячених участі
громадян у бюджетному процесі. Які є аналоги? Низка міст, наприклад, Київ, Кривий Ріг та
Ніжин впроваджують власні платформи відкритих бюджетів.
Панель міста (dashboard.city-adm.lviv.ua). Про що йдеться? Це портал відкритих
даних Львівської міської ради, що містить понад 800 показників, які характеризують
основні сфери міського розвитку. Працює з 2017 року. Чому варто знати про цей сайт?
Панель міста не лише зберігає відкриті дані, але і вміє інтерактивно візуалізувати їх.
Платформа має три розділи: статистичні показники розвитку міста, результати соціального
дослідження оцінки мешканцями якості життя у місті та показники ефективності
виконання Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року.

9

Геопортал Львова (map.city-adm.lviv.ua). Це геоінформаційна система Львівської
міської ради, яка надає доступ до містобудівної документації та різних просторових даних
щодо міського розвитку. Портал працює з 2017 року. Чому варто знати про цей сайт?
Органи місцевого самоврядування, як правило, публікують містобудівну документацію у
вигляді зображень з низькою роздільною здатністю, що обмежує використання та аналіз
даних. Цю проблему вирішує впровадження відкритих геоінформційних систем. Геопортал
Львова забезпечує прозорість містобудівної діяльності. Крім шарів генерального плану та
зонінгів, портал містить дані земельного кадастру, а також має інструмент надання витягів
щодо містобудівних умов. Система інтегрована з міськими реєстрами тп вміє візуалізувати
на карті інформацію про соціальну інфраструктуру, муніципальні проекти, рівень життя,
правопорушення, - загалом, 12 категорій даних. Які є аналоги? Аналогічні геопортали
функціонують у Вінниці та Білій Церкві. У Києві та Миколаєві впроваджені містобудівні
кадастри. Публічна кадастрова карта України дає можливість зробити витяг про земельну
ділянку у будь-якому населеному пункті України та отримати інформацію про її
нормативну грошову оцінку та права власності.
Доступ до правди (dostup.pravda.com.ua). Про що йдеться? Платформа для подання
запитів на доступ до публічної інформації понад 1300 її розпорядникам. Ресурс створений
громадською організацією Centre UA у 2014 році. Станом на середину 2017 року через нього
подано понад 23 тисячі запитів. Чому варто знати про цей сайт? Право на отримання
інформації за запитом з 2011 р. гарантує Закон України про доступ до публічної інформації.
Основною перевагою «Доступу до Правди» перед традиційними способами подання запитів
є автоматичне формування тексту та просте надсилання документу, оскільки контактна
інформація розпорядників закладена в систему. Ресурс автоматично розміщує всі запити та
відповіді у відкритому доступі. Інформація накопичується і будь-хто може проаналізувати
попередні відповіді. Сайт також публікує статті, експертні коментарі та статистичні дані,
що характеризують динаміку подання запитів та активність розпорядників.
Контактний центр Києва 1551 (1551.gov.ua). Про що йдеться? Контактний центр
збирає звернення (пропозиції, скарги, заяви, клопотання та подяки) через гарячу лінію,
сайт і мобільний додаток. Усі звернення обов’язково розглядаються і отримують відповідь.
Свою історію центр веде від «Гарячої лінії мера» Леоніда Черновецького 051, відкритої у
2006 р. Чому варто знати про цей сайт? За допомогою карти можна зробити не лише
просторову прив’язку звернення, але й ознайомитися з проблемами певної частини міста та
оцінити ефективність комунальних служб у їх вирішенні. На сайті також розміщена
статистична інформація щодо поданих та розглянутих звернень і рейтинг виконавців.
Щовівторка на сайті проводяться гарячі лінії з посадовцями КМДА, під час яких вони у
прямому ефірі відповідають на питання користувачів. Контактний центр має Базу знань з
інформацією та порадами щодо різних сфер міського управління. Які є аналоги? Відповідно
до Розпорядження Кабінету міністрів № 589 від 09.06.2011 р. контактні центри зобов’язані
мати Уряд та обласні державні адміністрації. Для органів місцевого самоврядування
існування контактних центрів не є обов’язковим. Їх мають лише деякі міста, наприклад,
Одеса та Харків. Цей принцип покладений в основу роботи платформи «Відкрите місто», яку
станом на середину 2017 року використовують близько 50 населених пунктів.
Громадський проект (Київ: gb.kyivcity.gov.ua, кожне місто має власний сайт).
Про що йдеться? Платформа для проведення учасницького бюджетування через інтернет,
яка працює з 2016 р. Станом на середину 2017 року вона функціонує у більш ніж 30 містах
України. Розробниками ресурсу є громадські організації Інститут бюджету та соціальноекономічних досліджень і SocialBoost. Чому варто знати про цей сайт? На «Громадському
проекті» можна реалізувати повний цикл учасницького бюджетування: від подачі заявок до
голосування та визначення проектів-переможців. Міські, ради можуть налаштувати
платформу відповідно до прийнятих ними правил бюджету участі та використовувати різні
методи електронної ідентифікації громадян. Сайт має зручні підказки й інфографіки про
етапи учасницького бюджетування. Є можливість візуалізації узагальнених статистичних
даних про перебіг кампаній. Які є аналоги? Іншою популярною платформою для
учасницького бюджетування є Єдина система громадських ініціатив. Деякі міста
використовують власні ресурси, наприклад, Полтава, Запоріжжя, Одеса, Івано-Франківськ.
Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів КМДА
(projects.kievcity.gov.ua). Про що йдеться? Портал консультацій з громадськістю шляхом
обговорення проектів нормативно-правових актів Київської міськдержадміністрації. Чому
варто знати про цей сайт? Портал дозволяє переглядати проекти нормативно-правових
актів, висловлювати підтримку або незгоду та залишати коментарі. Надані пропозиції та
коментарі обов’язково розглядають під час подальшого доопрацювання проектів. На сайті
оприлюднюються статистичні дані та звіти за результатами обговорень. Відповідно до
Постанови Кабінету міністрів № 996 від 3 листопада 2010 року проведення консультацій з
громадськістю обов’язкове для органів державної влади, зокрема, міністерств та державних
адміністрацій. Для органів місцевого самоврядування такі консультації необов’язкові, тому
більшість міст не мають подібних порталів. Які є аналоги? Громадянське суспільство і влада
- урядова платформа для електронного обговорення проектів нормативно-правових актів
понад 20 центральних органів виконавчої влади. На сайті також розміщуються матеріали,
присвячені громадянській участі у діяльності уряду. Сторінки громадського обговорення
мають сайти більшості відомств.
Єдина система місцевих петицій (e-dem.in.ua). Про що йдеться? Платформа для
подання та збору підписів за електронні петиції. Станом на середину 2017 р. її використовують понад 140 громад. Система створена в рамках програми «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Чому варто знати про цей сайт? Єдина
система місцевих петицій дозволяє органам місцевого самоврядування запровадити
механізм електронних петицій, впроваджений у 2015 році змінами до Закону України про
звернення громадян. Обласні, районні, міські, селищні та сільські ради можуть налаштувати
платформу відповідно до прийнятих ними правил подання петицій та використовувати
різні методи електронної ідентифікації громадян. Які є аналоги? Київ, Харків, Одеса, ІваноФранківськ та деякі інші міста впровадили власні платформи для електронних петицій.
Розумне місто (rozumnemisto.org). Про що йдеться? Багатофункціональна
платформа для електронного врядування та демократії. З 2016 року її впроваджують ГО
Місто майбутнього і благодійний фонд Razom for Ukraine. Станом на середину 2017 року до
системи приєдналися понад 700 населених пунктів. Чому варто знати про цей сайт?
«Розумне місто» є майданчиком взаємодії громадян, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, комунальних підприємств та установ. Кожен з користувачів має
власний кабінет з набором інструментів. Платформа поєднує 11 сервісів: електронні
звернення, Відкритий бюджет, електронні закупівлі ProZorro, відкриті фінанси Є-data,
електронні державні послуги, управління ОСББ, електронні петиції, реєстр ліків, систему
пошуку донорів крові Donor.ua, новини міста, електронні опитування. «Розумне місто»
гнучке у використанні. Безкоштовний набір передбачає чотири базових інструменти.
Платне підключення дозволяє додати інші інструменти і призначити модераторів.
Єдиний державний портал відкритих даних (data.gov.ua). Про що йдеться?
Національний портал відкритих даних. Підтримується з 2015 р. Державним агентством з
питань електронного урядування України. Чому варто знати про цей сайт? Портал
створений після того, як у 2015 р. змінами до Закону України про доступ до публічної
інформації запровадили доступ до публічної інформації у форматі відкритих даних. На
порталі публікуються набори даних органів державної влади та місцевого самоврядування.
Станом на середину ц.р. оприлюднено понад 19 тис. наборів даних від 1741 розпорядників
інформації. Є пошук за назвою, розпорядником або набором даних, а також API.

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

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

Офіційний портал публічних фінансів України (spending.gov.ua). Про що йдеться?
Портал Міністерства фінансів України, створений у 2015 році для прозорості та підзвітності
використання публічних фінансів. Чому варто знати про цей сайт? Існування порталу
передбачене Законом України про відкритість використання публічних коштів. На порталі
оприлюднюється інформація про трансакції казначейства, звітність і договори
розпорядників, державних цільових фондів, державних і комунальних підприємств. Є
пошук за розпорядником інформації, номером трансакції; а також API. Для аналізу
інформації працює пошуково-аналітична система .007.
Читати повністю >>>
За матеріалами mistosite.org.ua
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БЛОГ

Друзі та вороги Порошенко, або Як обратися
на другий термін
11.08.2017

Замінити Порошенка на посту президента може тільки Порошенко.
Принаймні, так думає сам Петро Олексійович і поки вся країна роз'їхалась по
морях, а політичні гравці обдумують плани на наступний сезон, у таборі
президента йде тиха, але жвава робота над планом "Переобрання".
Частина команди міряє електоральні поля, частина – шукає підходящих "суперників"
Порошенку, ще частина – виписує стратегію. "Робочих груп" багато, підходів та ідей – безліч.
Але всі вони сходяться в одній точці: Порошенко – незамінний. Саме ця теза, у різних
варіаціях і обгортках, буде суттю стратегії президента, про початок підготовки якої УП
уже писала. Все решта – тактика, лише засоби, які не можуть затьмарити головної мети:
переобрання Петра Олексійовича на другий строк у 2019 році. Головну ціль визначено, але
шлях до її реалізації буде довгим і непростим. Для початку Порошенку треба вирішити дві
надважливих проблеми. Коротко їх можна окреслити так – визначення стратегії та
визначення "друзів" і "ворогів".
Стратегія і стратеги. Щоб визначити стратегію, яка дозволить виграти
президентські вибори, спершу треба зрозуміти, коли, власне, ці вибори будуть. І головне
тут не так дата голосування за нового президента, як послідовність. Які вибори мають бути
першими – президентські чи парламентські? Публічно й неодноразово Порошенко
окреслював свою позицію, заявляючи, що жодних дострокових виборів не буде. "Дехто хоче
накопичити гроші, щоб просто цинічно і тупо, як кажуть, купляти голоси. Вибори, друзі, ще
дуже не скоро. Наголошую, не скоро. Виборчий сезон розпочнеться в 2019 році", –
безапеляційно заявляв президент в кінці червня. Але чому для нього так важливо уникнути
дострокових виборів? Облишив пафосні тези про "час для проведення реформ" тощо, логіку
Порошенка цілком можна зрозуміти. Навіть роздроблена, пересварена й ледь жива нинішня
Верховна Рада все одно краща для президента, ніж нова. Як показують соціологічні
опитування, у разі проведення парламентських виборів зараз, правляча верхівка просто
приречена на втрату влади. Головні конкуренти Порошенка посилять свої позиції, і
відчутно. При цьому, уже зараз очевидно, що всі кампанії опозиційних партій будувалися б
на антипорошенківській риториці. Такий хід подій означав би для президента одне – на
операції "Переобрання" можна ставити хрест. Є ще один аргумент для команди Порошенка
на користь проведення виборів Ради після виборів президента – у разі успіху самого Петра
Олексійовича відчутно посиляться стартові позиції його партії. Однак, наразі не можна
виключати варіант, що Порошенко таки програє вибори президента. Тоді ті півроку, які
розділятимуть президентські й парламентські вибори, стануть часом для переформатування. Якщо Петро Олексійович програє, то про шляхи відступу чи навіть еміграцію
доведеться подумати багатьом з тих, хто зараз керує Україною. А для цього потрібен час. Як
зізнався в розмові з УП один із найближчих соратників президента, "усі розклади
залежатимуть від того, чи зможе Порошенко виграти". "Якщо Петро програє, то ясно, що
нас спробують "доганяти". Але якщо він виграє, ви побачите зовсім іншого Порошенка. Він
не буде зв'язаний ніякими рейтингами і розгорне дуже активну роботу. Він же амбітний,
хоче увійти в історію – і це буде його час", – запевняє співрозмовник, вхожий до "малої
ради" Порошенка. Якось, ще на етапі "рішучих реформ", Петро Олексійович озвучував свою
мрію, чим би хотів займатися після свого президентства: "Чим би я хотів займатися після
президентської каденції? Я мрію стати депутатом Європейського парламенту від України".
Як вдалося дізнатися УП, Порошенку так сподобався цей жарт, що він вирішив
повторити його ще раз, але тепер серйозно – у вигляді свого передвиборчого гасла. У
вересні президент має намір звернутися із посланням до депутатів парламенту. Текст цього
звернення ще пишеться, і про його зміст в оточенні Порошенка говорять дуже неохоче.
Однак дещо таки вдалося з'ясувати. Як розповіли УП співрозмовники в команді президента,
головним меседжем, з яким президент вийде восени, і який, по суті, стане негласним
стартом його кампанії, буде оголошення курсу на вступ до ЄС. У президента, переконують
співрозмовники, вже існують напрацювання, де виписані завдання і дедлайни їх виконання,
які, на його думку, дозволять Україні серйозно подавати заявку на членство в Євросоюз.
Цей план Порошенко уже озвучив своєму найближчому оточенню на нараді в АП. В
основному він сам все готує, але десь консультувався з Костянтином Єлісєєвим (заступник
глави АП) і Павлом Клімкіним. Коли ми слухали ці завдання, вони здавалися цілком
реальними. Згадайте, ще минулого року ніхто не вірив, що буде безвіз. Але він є. Порошенко
вірить, що й вступ в ЄС – реальний", – поділився з УП один з учасників тієї наради. Він не
погодився розповісти інші деталі, але додав, що за планом Порошенка подавати заявку до
ЄС можна буде ще до закінчення його другої каденції. Якщо вона, звичайно, буде. Зрозуміло,
що на цьому стратегія Порошенка не закінчується. "Українська правда" вже писала, що
наради з цього приводу в так званому "кухонному кабінеті" президента почалися ще
минулого літа. Тоді вони не мали конкретики, йшлося про свіжі рейтинги та активність
лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Більш предметно про намір Порошенка обратися
на другий термін заговорили навесні цього року. У травні в Адміністрації президента
проходили так звані "виборчі наради", під час яких обговорювали можливі варіанти
стратегії переобрання. Наразі, за даними УП, Порошенко погодився на стратегію, яку
розробляв його багаторічний політтехнолог і народний депутат з фракції БПП Ігор Гринів.
До проекту "Переобрання" залучено також чимало людей: починаючи від керівництва АП і
"медійників" та закінчуючи керівниками БПП. Як розповідають співрозмовники в команді
президента, план Гриніва передбачає кілька цікавих пунктів. По-перше, Порошенку
пропонується частково передати президентські повноваження парламенту. Щоправда, про
серйозне обмеження можливос-тей президента не йдеться. Мова, скажімо, про передачу
функції призначення голів ОДА депутатам, натомість президент залишатиме за собою
вплив на МЗС і силовий блок в уряді. Стосовно Верховної Ради, то за ідеєю Гриніва, вона має
стати двопалатною: верхня палата – 150 мажоритарників, нижня – 300 списочників.
Президент попередньо схвалив план, але він ще не остаточний. В оточенні Порошенка
переконані, що президент ще не раз внесе зміни у цю стратегію до 2019 р. "Петро не та
людина, яка відмовляється від влади. Він працює за бізнесовим принципом: купуй все,
нічого не віддавай. Тож усе ще може коригуватись", – вважає один із політтехнологів, який
давно працює з Порошенком.

10

Пошук "друзів"
Інше велике питання, яке потребує вирішення – пошук комфортного суперника, в
якого Порошенко зміг би виграти. З огляду на все ті ж соціологічні дані, у тому числі
закриту соціологію АП, – це завдання не з простих. Станом на зараз легше знайти
кандидата, якому Петро Олексійович програє. При цьому в колі претендентів на цю роль є
як очевидні прізвища типу Юлії Тимошенко, так і несподівані – Анатолій Гриценко чи
Святослав Вакарчук. На сьогодні Порошенко має більш-менш високі шанси виграти в
другому турі хіба в лідера "Опоблоку" Юрія Бойка чи Вадима Рабіновича, рейтинг якого
останнім часом несподівано росте, як на дріжджах. Перед обличчям вибору, умовно
названого "Порошенко чи реванш регіоналів" – у чинного президента шансів найбільше.
Але в цього варіанту є одна несподівана складність. Попри те, що обидва згаданих опоненти
Порошенка формально є членами однієї фракції, по факту вони давно грають у власні
політичні ігри. Для того, щоб президент міг виграти в когось із них у другому турі, – або
Бойко, або Рабінович мають зняти свою кандидатуру, інакше вони відбиратимуть голоси
один в одного. За такого розкладу ніхто з них не може вийти у другий тур разом із
Порошенком. Водночас вмовити знятись з виборів будь-кого з них – задача не з легких, чи
краще сказати, не з дешевих. Паралельно в команді Порошенка розглядають варіант
другого туру із лідером "радикалів" Олегом Ляшком. З одного боку, просування Ляшка
дозволить нівелювати фактор Тимошенко, головного конкурента Порошенка, з якою в
"радикала" пересікаються електоральні ніші. З іншого боку, на Банковій думають, що
зможуть контролювати Ляшка й не дати йому виграти. Впевненість у цьому походить від
аж надто тісної дружби Порошенка і олігарха Ріната Ахметова, освяченої скандально
відомим "Роттердамом +". В кулуарах української політики вже другий рік циркулюють
розмови про фінансові вливання Ахметова в партію Ляшка, який став частим гостем на
заводах олігарха, і чиї законопроекти з дивною регулярністю підтримує проахметівське
крило "Опоблоку". Однак, як варіант з Бойком-Рабіновичем, так і варіант з Ляшком – дуже
небезпечні для Порошенка. Хто може гарантувати, що за Бойка в останній момент не
впишуться інші олігархи? Або ж, що Ляшко, якщо йому вдасться "з'їсти" Тимошенко у
першому турі, не "проковтне" і Порошенка в другому? Зараз це виглядає неможливим.
Проте хто пам'ятає електоральну вагу "радикала" до Майдану і після нього, той розуміє, які
виборчі "дива" можуть зробити харизма Ляшка і медійна підтримка його бодай одним
олігархом. У Порошенка та його союзників є інший варіант залишитись при владі. Авторами
цього сценарію є лідери "фронтовиків" Арсеній Яценюк та Арсен Аваков. Мова про перехід
країни до повністю парламентської форми устрою. Уперше свою ідею Яценюк озвучив
Порошенку на засіданні так званої "стратегічної дев'ятки" ще навесні. Суть пропозиції
проста: Порошенко віддає свої повноваження парламенту і уряду. Це, на думку Яценюка, поперше, нарешті позбавить країну від дуалізму влади, а по-друге, може допомогти самому
Порошенку. Мовляв, коли посада президента стане не такою привабливою для конкурентів
Петра Олексійовича, то він легко залишить її за собою. В оточенні Порошенка ідею Яценюка
сприймають як спробу екс-прем'єра забрати префікс "екс" і знову поборотись за місце глави
уряду, але вже з новими повноваженнями. "Яценюк шукає спосіб, як повернутись, і щоб це
було гарно. От, він такий великий реформатор, врятував країну від узурпації влади і
повернеться на білому коні", – з обуренням описував бачення Порошенка один із учасників
того засідання "дев'ятки". Але Порошенко не збирається допомагати Арсенію Петровичу
повертатись. "Яценюк пропонує, щоб президента, як у Німеччині, обирав парламент.
Порошенко такого не хоче. І ще, українці не сприймають колективну відповідальність:
навпаки, у свідомості людей має бути "сильна рука". Петро переконаний, що така зміна
Конституції – пряма дорога до федералізації. Він каже, що не хоче бути президентом, який
розірве країну на шматки", – додав співрозмовник з команди президента. Проте частина
найближчих до президента людей частково підтримують ідею Яценюка, як-то – екс-глава
АП Борис Ложкін чи генпрокурор Юрій Луценко. Сам Порошенко має кардинально іншу
думку. Віддавати свої повноваження і залишатись "весільним генералом" президент не має
ані найменшого наміру. Принаймні, поки вірить у свою можливість переобратись без цього.
Тим паче, нічого не заважає йому повернутись до цієї теми ближче до дати виборів навесні
2019-го, якщо, скажімо, соціологія показуватиме невтішні прогнози. Тим часом у нього є
чим зайняти свою увагу. Адже, до другого туру, з ким би він не був, ще треба вийти. На мові
політики це означає – час приступати до "знищення" конкурентів.
Вороги. Першим під удари потрапив мер Львова Андрій Садовий. Трагедія на
Грибовицькому сміттєзвалищі, яку медійно підживлювали технологи Банкової, вдарила по
рейтингу львівського мера. Минулого року соціологія демонструвала електоральну
конкуренцію між Садовим та Порошенком. Наприклад, за дослідженням КМІС, у червні 2016
року за Порошенка проголосували б 14,0% українців, за Садового – 12,9%. Нині підтримка
мера Львова коливається в межах 5-6%. Другим із обойми "ворогів" Порошенко спробував
вибити Міхеіла Саакашвілі, який хоч і не міг балотуватись на виборах, але суттєво підсилив
би когось із конкурентів чинного президента. У результаті, в середині липня 2017 року,
Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, яке сам же йому дав у травні 2015-го.
Зроблено це було в кращих українських традиціях: тихо, підленько, кулуарно, поки самого
Саакашвілі не було в країні. "Тепер, якщо Міхо приїде, його залишать у нейтральній зоні
(наприклад, транзитна зона аеропорту "Бориспіль" – УП) і заберуть паспорт. Він там може
собі мітинги робити й усе, що захоче. Якщо він якось потрапить на територію України і буде
запит від Грузії – його депортують", – втішено розповів УП співрозмовник в близькому
оточенні президента. Поки що найсерйознішим конкурентом Порошенка залишається Юлія
Тимошенко. Останні півроку вона випереджає його за даними усіх соцопитувань. Як не дати
Тимошенко вийти в другий тур президентських перегонів, завівши замість неї зручного для
Петра Олексійовича кандидата, уже кілька місяців залишається найважливішим питанням
для технологів Банкової. І відповіді на нього досі не знайшли.
Читати повністю >>>
© Роман Романюк, Роман Кравець, УП
За матеріалами pravda.com.ua
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ФОКУС

Новые промышленные предприятия
в Украине
03.08.2017

Промышленный сектор Украины прошел сложные времена.
Металлургия и отрасли, связанные с ней, уменьшают свою роль в экономике
(это связано и с войной на Донбассе).
Зато выросло значение сельского хозяйства и пищевой промышленности. Как
считают некоторые экономисты, именно в сельское хозяйство и производство продуктов
питания сейчас наиболее выгодно инвестировать деньги в Украине. Тем не менее, в
последние несколько лет в Украине возникают и новые промышленные предприятия, не
связанные с сельским хозяйством. С 2015 г. запущено производство на пятидесяти новых
предприятиях, а ещё 39 находятся на стадии строительства и планируют открыться к 2020.
Среди них – завод по производству натуральной черепицы «ONDO» в Ивано-Франковске. Он
был открыт в августе 2015 г. Общий объем инвестиций на данное время превысил $1 млн.
Производственная мощность завода – до 250 000 м² плитки в год. Предприятие работает на
итальянском оборудовании, поэтому считается, что его продукция полностью соответствует стандартам ЕС. В Кропивницком в апреле 2016 г. открыт литейный завод «Металит».
Он обеспечил более 200 рабочих мест. Это – совместный проект украинской компании
«Elworty Group» и «DISA Industries» из Дании. Предприятие привлекло $5 млн. инвестиций.
А в Львовской обл. в 2016 г. компания «Fujikura Automotive Ukraine» открыла два завода в
селах Пидрясное и Рясне-Руська. Они производят электрораспределительные системы для
автотранспорта. Оба завода обеспечили украинцам более 3000 рабочих мест. То, что многие
новые предприятия открылись благодаря иностранным инвестициям, означает, что
инвестиционная привлекательность Украины значительно повысилась.
Читать полностью >>>
По материалам economistua.com
МАКРОЕКОНОМІКА

Доля госсектора в составе экономики Украины
за год сократилась на 0,2%
01.08.2017

Доля государственного сектора в составе экономики Украины в 2016
г. уменьшилась до 11,1% с 11,3% в 2015 г., сообщается на сайте
Министерства экономического развития (МЭРТ).
С наибольшей долей остаются поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, снизив этот показатель до 48,4% с 50,7% в 2015 г. Далее следует сфера
транспорта и почтовой связи, где доля госсектора сократилась на 5,6% - до 31% в 2016 г.
Третьей остается профессиональная, научная и техническая деятельность, где госсектор
вырос на 0,4% - до 33,8%. К видам экономической деятельности с наименьшей долей госсектора относится финансовая и страховая деятельность, где этот показатель сократился
до 0,4% с 1% в 2015-м, а также администрирование и вспомогательное обслуживание, где
показатель доли госсектора остался на уровне 2015 г. – 0,5%. Прирост доли госсектора
также показали оптовая торговля (на 0,5%), водоснабжение, канализация и обращение с
отходами (на 0,6%), информация и телекоммуникации (0,4%), искусство, спорт и
развлечения – на 1%. На 0,4% доля госсектора сократилась в сельском хозяйстве.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГФС назвала топ-10 крупнейших
налогоплательщиков
04.08.2017

По итогам І полугодия компании, которые обслуживаются в Офисе
крупных налогоплательщиков, заплатили 176,6 млрд грн налогов, что на 31
млрд грн или на 21% больше, чем в первом полугодии 2016.
Согласно данням ГФС, из 176,6 млрд грн уплаченных налогов 59,1 млрд грн
пришлось на НДС, 30,7 млрд грн - на акциз, а 25,3 млрд грн - на налог на прибыль. Согласно
рейтингу ГФС, на первом месте «Укргазвыдобування», которая заплатила налогов на 25,5
млрд грн. Второе место заняла НАК «Нафтогаз Украина», которая заплатила налогов на
11,4 млрд грн. Третье место у компании «В.А.Т.-Прилуки», которая заплатила налогов на 6,9
млрд грн. «Филип Моррис Украина» заплатила налогов на сумму 5,8 млрд грн. Компания
«Укрнафта» - заплатила 5,5 млрд грн налогов. «Энергоатом» заплатил налогов на сумму 4,9
млрд грн, что на 2,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Компания «Укртрансгаз»
заплатила 4,4 млрд грн, увеличив уплату налогов на 2 млрд грн. Компания «Укртатнафта»
оказалась на десятом месте, заплатив 3,7 млрд грн налогов.
Читать полностью >>>
Инфографика ГФС >>>
По материалам stockworld.com.ua
Moody's повысило рейтинг
Украины

28.08.2017

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный
рейтинг Украины на одну ступень, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со
«стабильного» на «позитивный»
Как отмечается в сообщении агентства, что главными факторами повышения
рейтинга стали общее влияние структурных реформ в Украине, которые могут помочь
правительству справиться с долговой нагрузкой, а также улучшение позиции страны на
внешних рынках. В агентстве сообщают, что положительный прогноз, отражает импульс
реформ – если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности
внутреннего и внешнего долга Украины. «Такой импульс реформ также поддержит
обновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, облегчит путь к
рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с
2019 года», – говорится в сообщении. Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью – с
Caa3 до Caa2 - именно из-за груза выплат внешних долгов. Другие рейтинговых агентства –
Fitch и Standard&Poor's – пока сохраняют объявленную весной этого года рейтинговую
оценку Украины на уровне B-, со «стабильным» прогнозом.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Украина в течение 15 лет должна как минимум удвоить ВВП для
достижения устойчивого роста. Об этом сообщается в докладе ООН,
подготовленном Министерством экономического развития и торговли.
"Определенное оживление экономической активности, которое наблюдалось в 2016,
является незначительным. Украина и в дальнейшем нуждается в системных институциональных и глубоких структурных реформах, запуске масштабных технологических
преобразований. Приоритетной задачей экономической политики, которой должно
подчиняться все остальное, является обеспечение в течение следующих 15 лет реального
роста валового внутреннего продукта минимум вдвое с одновременным повышением
уровня занятости населения трудоспособного возраста до 70%", - говорится в докладе. При
этом факторами достижения этой цели должны стать создание высокотехнологичных
конкурентоспособных производств, увеличение внутреннего спроса за счет доходов
населения и инвестиций, поддержка экспорта с высокой добавленной стоимостью и
реализация инфраструктурных проектов, а также быстрое наращивание производительности агропромышленного комплекса. Как сообщалось, по данным Минэкономразвития,
валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%. В 2016 году
ВВП Украины вырос на 2,3%. Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины
в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Минэкономразвития прогнозирует
рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана,
Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП. По данным Госстата, занятость
среди трудоспособного населения в первом квартале 2017 года составила 63,3%.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
Економіка України зросла на 2,4%
в другому кварталі
14.08.2017

У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт
підвищився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Про це
повідомляє Державна служба статистики.
Реальний ВВП у II кварталі 2017р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням
сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з II кварталом 2016 р. – збільшився на
2,4%. Нагадаємо, за повідомленням Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) в
період січня-червня ц.р. ВВП зріс на 2,5%. Експерти МЕРТ прогнозують, що зростання
споживчої активності при збільшенні рівня заробітних плат, зростання цін на окремих
світових товарних ринках (металу, залізної руди, мінеральних добрив, кукурудзи) в
комплексі зумовлять позитивну динаміку в деяких галузях реального сектора за
підсумками січня-вересня ц.р. Однак зростання буде частково знівелював більш стриманою
динамікою сфери послуг. За підсумками січня-вересня МЕРТ очікує уповільнення зростання
ВВП, в тому числі з огляду на ефект значною бази порівняння минулого року. Нагадаємо, у
першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий
внутрішній продукт України зріс також на 2,5%. Нагадаємо, міжнародний валютний фонд
спрогнозував зростання ВВП України на рівні 2% при інфляції 10% на кінець 2017 р. Раніше
Світовий банк зберіг свій прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%.
У травні МЕРТ погіршив прогноз зростання ВВП до 1,8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Кубів прогнозує зростання ВВП до 2% та
інфляцію 11,2% в 2017 р.
24.08.2017

Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів очікує зростання валового внутрішнього продукту в 2017 р. на
рівні 2%. Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Перша Шпальта".
"Всі говорили, що буде великий мінус. Я переконаний, буде плюс до 2% зростання
ВВП", - сказав Кубів. При цьому він зазначив, що зараз спостерігається макростабілізація
економіки. "Ми говоримо про наступний рік - зростання ВВП 3%. Про 2019-й - 3,6%. Про
2020-й - ми говоримо 4%. Тобто ми говоримо про продовження стабілізації макрооцінки", підкреслив міністр. При цьому Кубів прогнозує інфляцію в 2017 році на рівні 11,2%. "Коли
ми говоримо про інфляцію грудень до грудня - це буде в районі 11,2%", - сказав міністр. Він
підкреслив, що на макроекономічні показники в останньому кварталі будуть впливати
оцінка прогнозних показників бюджету на 2018 рік, проведення пенсійної реформи і
глобальні процеси. "Ми бачимо сьогодні ситуацію радикалізації політичних впливів на
економіку в багатьох країнах Європи, де пройшли вибори. Цей аспект буде впливати. Ця
похибка не буде великою", - зазначив Кубів. За словами міністра, розбіжність між
прогнозованим рівнем інфляції і реальним за підсумками року може становити 0,2 п.п.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Гройсман: внешние долги Украины
составляют 80% ВВП
31.07.2017

Внешние долги Украины составляют 80% ВВП, рассказал премьерминистр Украины Владимир Гройсман. Об этом передает служба новостей
портала uaprom.info
«Нам однозначно нужно было тогда (в 2015 г., когда шли переговоры о реструктуризации долгов) делать реструктуризацию, наши внешние долги даже сейчас составляют 80%
ВВП», - заявил он. Гройсман отметил, что это очень высокий показатель, особенно в
ситуации, когда 5% ВВП Украина вынуждена тратить на национальную безопасность, 5%
ВВП - дефицит Пенсионного фонда. «Кроме того, ≈ 4% ВВП (более 100 млрд грн ежегодно)
мы тратим на обслуживание внешних национальных долгов. Поэтому нам нужна была
реструктуризация, она была единственно правильным шагом», - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Украина перечислила МВФ 450 млн долларов
по программе stand by

Укреплению гривны способствуют внешнеэкономические факторы
05.08.2017

Украина перечислила 450 млн долларов Международному валютному
фонду по программе stand by. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе
Национального банка Украины.
"Пресс-служба Национального банка подтверждает информацию, что сегодня
Украина выплатила МВФ 450 млн долларов", - сообщили в НБУ. В то же время, общий объем
выплат перед МВФ с процентами по долгу в августе-декабре 2017 г. составит около $1
млрд. В НБУ подчеркнули, что эти выплаты не представляют угрозы для международных
резервов. "Мы уже учли эти выплаты, прогнозируя рост международных резервов до 20
млрд долларов на конец этого года", - добавили в НБУ. Напомним, ранее сообщалось, что
МВФ рекомендует сократить штат Государственной фискальной службы Украины. По
мнению фонда, новый состав службы должен быть меньшим по количеству, сотрудники
должны быть более профессиональными и им следует увеличить зарплату.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Кабмин отменил репрофайлинг облигаций
на 380 млрд в портфеле НБУ
09.08.2017

Кабинет министров во время заседания отменил решение о
репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в
собственности Национального банка Украины.
"Минфин и НБУ не достигли согласованного решения. Мы рассчитывали на этот
ресурс, но, к сожалению, его не получили. Решение (об отмене решения о репрофайлинге от
24 мая 2017г.) принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.
Как сообщалось, правительство в конце мая одобрило согласованный с НБУ репрофайлинг
принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд грн, который
предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение
примерно по 13 млрд грн в год. В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные
ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн. Процентная ставка по новым облигациям определена на
уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае
дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

23.08.2017

В Нацбанке Украины объясняют укрепление национальной валюты в
текущем сезоне благоприятной конъюнктурой международных рынков. Об
этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в интервью.
“Сегодня курс формируется фундаментальными факторами. Один из них –
поступление достаточных объемов валютной выручки, которые обусловлены улучшением
конъюнктуры международных рынков для наших металлургов и высоким урожаем в
агросекторе прошлого и текущего года”, – сказал он. При этом, в связи со слабой
прогнозируемостью рынков, Чурий отказался делать долгосрочные прогнозы для
национальной валюты, отметив лишь, что прогнозы учитывают скорее пессимистичный
сценарий. “Безусловно, у нас есть свои прогнозы. Но поскольку оценивать движение цен на
международных рынках сложно, могу только сказать, что, например, при условии, что цены
на металлы останутся на нынешнем уровне до конца года. Поступление валютной выручки
металлургов могут превысить наши предварительные оценки примерно на $1 млрд”, –
сказал заместитель председателя Нацбанка. Он предположил, что на курс национальной
валюты может негативно повлиять политическая ситуация осенью. Однако в текущем году
она будет сглажена множеством положительных моментов. “Практика прошлых лет
показала вероятность негативного влияния политической составляющей. Но вместе с
положительными факторами, которые будут играть на стороне гривны, как, например,
приход выручки от реализации уже нового урожая, видно новые позитивные сигналы”, –
подчеркнул он. При этом Чурий заявил, что в текущем году ориентация на тенденции
прошлых лет, скорее, является ошибочной, поскольку Нацбанк изменил стратегию своего
поведения на межбанке. “Не стоит ориентироваться на тенденции последних лет и ждать
их восстановления и повторения в дальнейшем. Мы не укрепляем курс, а идем за рынком.
НБУ если и присутствует на межбанке, то в довольно ограниченном объеме. Доля наших
интервенций – несколько процентов рынка. Наша задача – поддерживать фундаментальнооправданный курс и сглаживать колебания. Мы не преследуем задачи поддержания какогото определенного курса”, – отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Динаміка промвиробництва в Україні
залишається в рамках очікувань
22.08.2017

Минстерство финансов продало госбонды
на 99,9 млн грн
23.08.2017

Министерство финансов 22 августа на плановом еженедельном
аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа
привлекло в государственный бюджет 99,9 млн грн.
Минфин продал госбонды со сроком обращения 322 дня под 14,4% годовых. На
покупку ценных бумаг поступила только 1 заявка, которую министерство и удовлетворило.
Напомним, Минфин 15 августа продало валютные гособлигации на $351,5 млн и гривневые
бумаги на 1,298 млрд грн. Двухлетние валютные гособлигации размещены под 5,4%
годовых. Минфин удовлетворил все 13 заявок, поданных на приобретение таких бумаг.
Гривневые гособлигации были размещены: со сроком обращения 1 год и доходностью
14,4% годовых - на сумму 620,2 млн грн, а со сроком обращения 3 года и доходностью 14,5%
годовых - на сумму 677,8 млн грн. Изначально график размещения гособлигаций на ІІІ
квартал 2017 года предусматривал лишь один аукцион по продаже валютных облигаций 25 июля. В ходе этого аукциона Минфин привлек в бюджет $ 157,91 млн, разместив бумаги
по средневзвешенной ставке 5,34% годовых. Однако 15 августа Минфин решил провести
внеплановый аукцион по размещению валютных гособлигаций. Помимо аукционов 25
июля и 15 августа, валютные гособлигации с начала 2017 г. размещались лишь однажды - в
середине мая. Тогда были проданы такие бумаги на $ 38,09 млн под 5,5% годовых.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net, realist.online
 ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС

За даними Держслужби статистики України скоригований індекс
промислового виробництва в Україні в липні порівняно з червнем становив
98,7%, в річному вимірі – порівняно з липнем 2016 р. – 97,8%, проте динаміка
промвиробництва залишається в межах очікувань.
Причиною скорочення виробництва - після червневого росту – стало тимчасове
економічне ускладнення у східних регіонах, зокрема, у ГМК через логістичні проблеми на
Донецькій залізниці. Дався взнаки дефіцит вагонів через їх затримку при завантаженні та
розвантаженні. Разом з тим, ріст спостерігався в виробництві інвестиційних товарів – на
9,5%, споживчих товарів тривалого використання – на 6% та споживчих товарів короткострокового використання – на 1,3%, в машинобудуванні - на 9,1%, виробництві меблів,
ремонті і монтажі машин і устаткування -на 1,9%, виробництві будматеріалів - на 4,8%.
Такі показники обумовлені високим інвестиційним попитом, як внутрішнім – з боку суміжних галузей (будівництво, харчова промисловість, сільське господарство), так і зовнішнім,
зокрема зростанням обсягів експорту. Значне зростання у хімічному виробництві (на
26,7%) обумовлене передусім відновленням роботи низки підприємств галузі. У
виробництві харчових продуктів (зростання на 0,4%) – найбільше зросли виробництво
соняшникової олії через високу сировинну базу та високий попит на світових ринках, м’яса
птиці, а додатковим фактором виступив внутрішній споживчий попит. За розрахунками
Міністерства економіки України, за підсумком 2017 р. можливе досягнення прогнозованого
зростання промисловості на рівні 1,4%. Разом з тим, це вимагатиме покращення
виробничої діяльності промислових підприємств у східному регіоні країни. Позитивними
факторами залишаються інвестиційний, експортний та споживчий попит.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Інфляція в Україні з початку року становить 8,2%,
показник знаходиться в межах прогнозу

Безмитний товарообіг: з якими країнами Україна
домовляється про ЗВТ

08.08.2017

За даними Державної служби статистики України ціни на споживчому
ринку в липні поточного року порівняно з червнем зросли на 0,2%, а з
початку року - на 8,2%.
Цінова ситуація щодо продуктів харчування в липні, порівняно з червнем, була
різнонаправленою. Так, подорожчали м'ясо та м'ясопродукти (5,1%), рис, масло, хліб,
макаронні вироби (0,8-2,4%) проте значно подешевшали яйця (-9%) та овочі (-9,2%).
Подешевшали також олія (-0,2%), риба (-0,4%), фрукти (-1,4%), крупи, зокрема гречка, та
цукор (-0,2 - 4,3%). Зниження цін зафіксовано на одяг та взуття (-4,4%), а також паливо та
мастила (1,1%). Показники Держстату прокоментував Голова Ради Національного Банку
України Богдан Данилишин. За його словами, Уряд України разом з Нацбанком України
значну вагу приділяє політиці цінової стабільності. "Враховуючи деяке пожвавлення
економічного зростання в 2016-2017 роках, а також значне сповільнення інфляційних
процесів за останні 2 роки, показник - "липень до червня" та "липень до грудня" вказує на
те, що ситуація перебуває під контролем Уряду, а також в межах інфляційного таргету,
затвердженого Радою Національного банку України. Це нормально, враховуючи значне
сповільнення інфляційних очікувань в Україні. За підсумками року, враховуючи, що в
серпня до липня завжди спостерігається дефляція, ми можемо вийти на однозначний
показник. Це ще раз підтверджує, що тільки злагоджена політика Уряду і Національного
банку може приносити відчутні результати", - підкреслив Богдан Данилишин.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Инвестбанк Goldman Sachs оценил
шансы гривны
17.08.2017

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют
постепенное укрепление гривны вплоть до конца 2018 г. Об этом сообщает
служба новостей портала minprom.ua
По их мнению, курс в течение 3 мес. укрепится до 25,3 грн./долл., за 6 мес. – до 25
грн./долл., за 12 мес. и далее до конца 2018 г. – до 24,8 грн./долл. Затем с 2019 г. Goldman
Sachs прогнозирует постепенное снижение курса: к концу года до 26,2 грн./долл. и к концу
2020 г. – до 27,8 грн./долл. Мнение рынка отличается от прогноза Goldman Sachs: по
состоянию на 9 августа 3-мес. фьчерсные контракты по гривне торговались на уровне 28,3
грн./долл., 6-мес. – 29,4 грн./долл., 12-мес. – 31,2 грн./долл.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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У вівторок, 1 серпня, між Україною та Канадою почала діяти угода про
зону вільної торгівлі, завдяки якій скасовується мито на понад 90%
українського експорту. Про це пише tyzhden.ua
Ця угода дозволила вітчизняним виробникам можливість експортувати до Канади
без мита перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної,
нафтової та машинобудівної промисловості. У свою чергу Україна зобов’язалася скасувати
митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема, на рибу та морепродукти, зернові,
арахіс, соки, мінеральну воду. Відповідну угоду було підписано ще у липні 2016 року, яку 8
березня 2017 р. підтримала Верхня палата федерального парламенту Канади. Тиждень.ua
вирішив нагадати, з якими ще країнами Україна домовляється про зону вільної торгівлі. 31
липня Україна та Ізраїль завершили шостий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі,
під час яких визначили ступінь зниження митних тарифів для чутливих товарів, зокрема в
сфері сільського господарства. Зазначимо, що ще у травні країни домовилися прискорити
переговори щодо ЗВТ. Тоді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив
сподівання, що переговори завершаться до кінця 2017 року, наголосивши, що за кілька
місяців між країнами зріс спільний товарообіг. Україна розглядає можливість лібералізації
доступу на ринок Ізраїлю продукції сільського господарства, насамперед зернових,
молокопродуктів, риби, м’яса, меду, олії, овочів та промислової продукції. У березні 2017
року у рамках саміту ГУАМ, уряди Грузії, України, Азербайджану та Молдови підписали
протоколи щодо створення ЗВТ та взаємного визнання результатів митних процедур.
Український уряд розраховує на те, що підписані документи дозволять повноцінно
запровадити зону вільної торгівлі між державами вже у 2017 році. До списку країн у зоні
вільної торгівлі з Україною може потрапити і Туреччина. Так, у липні 2017 року заступник
міністра економіки Туреччини Фатіх Метін повідомив, що угода про вільну торгівлю між
країнами буде підписана остаточно до кінця цього року. Проте ще у 2016 році президент
Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що країни повинні завершити
переговори у грудні 2016 року, після того як країни домовилися про відновлення
переговорного процесу. На початку липня прем'єр-міністр України заявив, що Україна
планує почати переговори про створення зони вільної торгівлі з Великою Британією При
цьому прем'єр-міністр зазначив, що зараз товарообіг між країнами становить близько $2
млрд, а може досягти $3,5 млрд. Цьогоріч у травні про готовність розпочати в будь-який час
переговори з Україною щодо взаємного безвізу та зони вільної торгівлі заявив Китай.
Зазначимо, що подібні заяви вже були озвучені й у 2016 році, але тоді Пекін не знав
офіційної позиції Києва щодо цієї ініціативи, яка в результаті досі триває. …
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

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

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

Експортно-кредитне агентство створено, воно має сприяти
захисту інтересів українського експортера
29.08.2017

Експортно-кредитне агентство, створення якого прописане на
законодавчому рівні, має запрацювати якомога швидше і, таким чином,
стати ще одним дієвим інструментом допомоги й захисту інтересів
українського експортера.
«Є закон, який ми маємо виконувати, - сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман від час спеціальної наради в Кабінеті Міністрів. - Ми не виключаємо змін до
законодавства, які покращать умови роботи агентства. Але ми маємо прекрасні
технологічні рішення, гарний продукт, який треба просувати в конкурентному світі, де є
багато гравців, у тому числі тих, хто не зацікавлений в українському продукті». Під час
наради її учасники відзначили, що сьогодні питання знаходиться у площині формування
статутного капіталу ЕКА та визначення моделі роботи агентства – у тому числі в секторі
співпраці з державними банками. Сторони погодилися, що на початковому етапі статутний
капітал формуватиметься за рахунок бюджету, саме тому відповідні кошти треба закладати
в проект бюджету на 2018 рік. Натомість далі мова може йти і про проекти міжнародної
технічної допомоги – як на рівні консультативних послуг, так і безпосередньої фінансової
участі в роботі агентства. Модель роботи ЕКА є предметом обговорення з одним з
ключових кредиторів України – Міжнародним валютним фондом. Окрема увага –
управлінню фіскальними ризиками, які можуть виникати в процесі роботи агентства, а
також створенню сталої структури ЕКА. У ході розмови Глава Уряду запросив долучити до
всіх переговорних моментів Секретаріат Кабміну на чолі з Міністром Олександром Саєнком,
а також фахівців Офісу із залучення та підтримки інвестицій та Національного комітету з
промислового розвитку. «Всі пропозиції, у тому числі по бюджету, можна винести на
найближче засідання Уряду – і таким чином, актуалізувати строки запуску агентства та
озвучити відповідальних за процес», - сказав Прем’єр. Відзначимо, за підсумком І півріччя
2017 року обсяг експорту товарів з України у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року збільшився на 24,2% (або на $4,03 млрд) і склав $20,7 млрд. У структурі експорту
товарів найбільшу частку традиційно склали продукція АПК та харчової промисловості
(42,0% від загального експорту товарів); продукція металургійного комплексу (23,0%);
продукція машинобудування (11,4%); мінеральні продукти (9,6%). Збільшення обсягів
експортних поставок у І півріччі 2017 року відбулось майже за всіма галузями, крім
деревини та паперової маси: продукції АПК та харчової промисловості (ріст на 28,1%, або на
$1,9 млрд); продукції металургійного комплексу (ріст на 23,4%, або на $900,0 млн);
мінеральних продуктів (ріст на 61,4%, або на $751,7 млн); продукції машинобудування (ріст
на 14,2%, або на $291,8 млн); різних промислових товарів (ріст на 23,1% або на $114,8 млн);
продукції хімічної промисловості (ріст на 6,9%, або на $64,2 млн); продукції легкої
промисловості (ріст на 9,7%, або на $45,1 млн). Серед регіонів України найбільший
позитивний внесок у динаміку експорту товарів за І півріччя 2017 року спостерігався у місті
Києві (+4,9 відсоткових пунктів); Дніпропетровській (+4,4 в.п.); Донецькій (+3,4 в.п.);
Запорізькій (+2,1 в.п.); Полтавській (+1,4 в.п.); Київській (+1,2 в.п.); Вінницькій (+1,2 в.п.)
областях. Сумарний внесок семи вищенаведених регіонів склав +18,6 відсоткових пунктів,
що складає 76,9% загального приросту експорту. До ТОП-5 найбільших торговельних
партнерів України в експорті товарів увійшли: країни Європейського Союзу (39,8%);
Російська Федерація (9,4%); Туреччина (6,1%); Індія (5,5%); Єгипет (5,3%). Експорт товарів
до країн Європейського Союзу збільшився на 26,1% (або на 1,7 млрд дол.) та склав 8,2 млрд
дол. ЄС залишається основним торговельним партнером України в експорті товарів, частка
якого в загальному експорті у І півріччі 2017 року збільшилась з 39,2% до 39,8% у
порівнянні з аналогічний періодом 2016. У структурі експорту товарів до країн ЄС (28)
найбільшу частку становила: продукція АПК та харчової промисловості (32,8%); продукція
металургійного комплексу (21,0%); продукції машинобудування (15,2%); мінеральні
продукти (13,4%).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

До загального фонду державного бюджету платниками перераховано
понад 412 млрд грн податків та зборів
16.08.2017

У результаті реформ і покращення роботи фіскальної служби,
досягнення конструктивного діалогу з бізнесом вдалося суттєво збільшити
надходження до загального фонду державного бюджету.
Як результат, фіксується збільшення надходжень (збору) у січні – липні 2017 року –
понад 412 млрд грн. Про це повідомив в.о Голови ДФС Мирослав Продан. За його словами,
за цей період зафіксовано збільшення надходжень до загального фонду державного
бюджету майже на 28% у порівнянні з 7 місяцями минулого року. «За підсумками січня –
липня 2017 року ми отримали збільшення надходжень майже на 90 млрд гривень, у
порівнянні з минулим роком. При цьому протягом всього 2017 р. ДФС щомісяця забезпечує
перевиконання планових показників із надходжень до бюджету. Таких результатів вдалося
досягти завдяки посиленню заходів ДФС щодо детінізації економіки, посиленій боротьбі з
контрабандою та порушенням митних правил», - зазначив Мирослав Продан. Він також
розповів, що, зокрема, у липні до загального фонду держбюджету надійшло (збір) майже 55
млрд грн. У порівнянні з липнем 2016 року надходження збільшилися на 23%. Варто
зауважити, що 95% із загальної суми збору січня-липня сплачено платниками податків
добровільно. Контрольно-перевірочна робота та заходи примусового стягнення складають
лише 5%. «Такі результати свідчать про зростання податкової культури наших платників
податків та розуміння бізнесом необхідності вчасно та у повному обсязі сплачувати
податки та збори», – вважає Мирослав Продан.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Міністр фінансів розповів, яким буде
держбюджет-2018
30.08.2017

Проект державного бюджету України на 2018 рік формується
відповідно до пріоритетів продовження децентралізації та зміцнення
місцевих бюджетів, підвищення соціальних стандартів, стимулювання
промисловості та створення нових робочих місць.
Про це написав міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в
соцмережі Facebook, коментуючи підсумки обговорення місцевих бюджетів на 2018 рік з
представниками органів місцевого самоврядування, Міністерством охорони здоров'я і
Міністерством освіти і науки. За словами міністра, учасники зустрічі обговорили механізми
контролю за ефективним використанням коштів на місцях і проаналізували показники
міжбюджетних відносин. Також Данилюк зазначив, що учасники зустрічі зосередили увагу
на важливості створення нової формули розподілу освітньої субвенції на 2018 рік і
обговорили питання впровадження нових методів фінансування первинної медичної
допомоги, на яку в 2018 році передбачається направити 14,3 млрд грн. Як повідомляв
УНІАН, Міністерство фінансів України в липні почало роботу над проектом держбюджету на
2018 рік на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки c
прогнозованими показниками зростання економіки в 3%, 3,6% і 4%. Резолюція передбачає
скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до
55% ВВП з 66,8% ВВП і базується на умові виконання програми кредитування
Міжнародного валютного фонду в повному обсязі. Бюджетний трансферт на покриття
дефіциту Пенсійного фонду в кожному році становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення
земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, у 2019 році - 132 млн грн,
у 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018
році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році. На дорожнє будівництво
планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки. Відзначимо, Кабінет міністрів
України 15 вересня внесе до Верховної Ради проект закону про державний бюджет України
на 2018 рік, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

НАБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень
щодо корупції на держпідприємствах
14.08.2017

Бюджет з початку року перевиконано
за доходами на 10%
02.08.2017

Державний бюджет України в січні-липні поточного року отримав
447,635 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного
розпису на цей період.
Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до
держбюджету за цей період на 48,6% вище показника за аналогічний період минулого року.
В липні держбюджет отримав 52,729 мільярда гривень доходів, що на 4,9% нижче
бюджетного розпису за липень. Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січнічервні поточного року отримав 394,871 мільярда гривень доходів, що на 13,1% більше
бюджетного розпису на цей період.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Рахункова палата України провела
чергове засідання
11.08.2017

У вівторок, 8 серпня відбулося чергове засідання Рахункової палати,
на якому були розглянуті результати проведених заходів державного
зовнішнього контролю (аудитів).
«Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного
бюджету на забезпечення у 2015-2016 роках Міністерством закордонних справ України
функціонування закордонних дипломатичних установ України» представив член
Рахункової палати В'ячеслав Пилипенко. На розгляд питання були запрошені Державний
секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, заступник директора
валютно-фінансового департаменту Міністерства закордонних справ України Галина
Луценко. «Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів та
державного майна на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів та
внутрішніх водних шляхів» представив член Рахункової палати Ігор Заремба. На розгляд
питання були запрошені в. о. міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, в. о.
начальника державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» Олександр Гладиш.
«Звіт про результати аналізу звітності щодо державного та гарантованого державою боргу»
представив член Рахункової палати В'ячеслав Пилипенко. На розгляд питання були
запрошені заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Буца,
директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Рахункової палати України
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Серед майже 400 проваджень, розслідування яких здійснюють
детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ),
понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах (далі – ДП).
Більшість злочинів пов’язана з розкраданням майна та коштів держпідприємств,
закупівлею товарів та послуг за завищеними цінами, постачанням продукції через
посередників за цінами, значно меншими від ринкових. У полі зору НАБУ – близько 50
держпідприємств, більшість із яких за розміром активів входять до топ-100 держкомпаній
за версією Мінекономіки України. За попередніми оцінками, сумарні збитки, завдані цим
підприємствам внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, перевищують 20
млрд грн. Станом на 30 червня 2017 р. детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури скерували до суду 32 справи щодо корупції на ДП. Сукупний
розмір предмета злочину у цих справах сягає 2,4 млрд грн. Найчастіше детективи
виявляють випадки корупції на підприємствах паливно-енергетичного, військовопромислового, аграрно-промислового комплексів і транспортної галузі. Більшість
корупційних злочинів на підприємствах державної та комунальної власності відбуваються
за участю керівного складу. Причинами протизаконних дій топ-менеджерів ДП є комплекс
безкарності, прогалини у законодавстві, які ускладнюють доведення складу економічних
злочинів, а також недосконалий процес призначення на керівні посади. Де-юре після
Революції Гідності керівники держпідприємств призначаються за результатами відкритих
конкурсів, під час яких мають довести свою спроможність чесно керувати ДП. Однак на
практиці трапляється так, що конкурс із якихось причин не оголошують, на невизначений
час керівником призначається так званий «виконуючий обов’язки», який не заважає
існуванню корупційних схем. З-поміж понад 200 осіб, яких НАБУ підозрює у корупції, кожен
шостий є керівником державного або комунального підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НАБУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Держкомпанії сплатили 15,5 млрд грн до державного бюджету
за результатами 2016 р.

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ

16.08.2017

Аналітики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
публікують дані щодо перерахування держпідприємствами коштів у формі
дивідендів до бюджету за відповідний період.
Загальна сума, яку держкомпанії перерахували до державного бюджету, становить
близько 15,5 млрд грн. Так, зокрема, 15,2 млрд грн було перераховано у якості дивідендів,
нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна
власність. Ще 223,5 млн грн було вилучено як частини чистих прибутків державних
унітарних підприємств та їх об'єднань, відповідно до закону. «Як і у приватному бізнесі, у
роботі держкомпаній важливо дотримуватися балансу. З одного боку важливо, щоб
держава отримувала відрахування з прибутку у вигляді дивідендів. З іншого боку,
інвестиції у саме підприємство мають сприяти подальшій ефективній роботі. Реформа
управління державними підприємства якраз спрямована на створення цього балансу», коментує Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів. Найбільшу суму дивідендів до державного бюджету за результатами 2016
року перерахувала НАК “Нафтогаз України” - майже 13,3 млрд грн, що становить близько
87,5% від усієї суми дивідендів, сплачених підприємствами держсектору у зазначений
період. Окрім того, до списку найбільших платників дивідендів за результатами 2016 року,
також увійшли: ПАТ "Укргідроенерго" - 662,9 млн грн; ВАТ "Турбоатом" - 400,7 млн грн; ПАТ
"Об’єднана гірничо-хімічна компанія" - 321,8 млн грн; ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 285,6 млн
грн; ПАТ "Центренерго" - 151,4 млн грн; ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" - 58,9 млн грн; ПАТ
«Аграрний фонд» - 24,4 млн грн; Fishing Company S.A. - 15,1 млн грн; ПАТ "Українське
Дунайське пароплавство" - 15,0 млн грн. За підсумками 2016 року, державним компаніям,
що не сплатили своєчасно дивіденди, була нарахована пеня у розмірі близько 77,9 тис грн.
При цьому, сума вже сплаченої пені становить близько 41,9 тис грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ України
Фонд державного майна: залучили в економіку
України 118,5 млрд грн.
19.08.2017

В серпні виповнюється 26 років з дня заснування Фонду державного
майна України, який утворений ще Постановою Кабінету Міністрів
Української РСР у 1991 р.
За роки роботи Фонд став національним оператором інвестиційних процесів. Фонд
забезпечив такі надходження: приватизація – 64,2 млрд грн плюс 1,34 млрд за останні дні
від приватизації 3 пакетів акцій об‘єктів енергетики (Донецькобленерго, Західенерго та
Київенерго); оренда державного майна – 10,25 млрд грн; дивіденди на корпоративні права
держави – 9,15 млрд грн; інвестиції на приватизовані підприємства – 33,5 млрд грн; Всього
118,5 млрд грн. За ці роки роздержавлено 130 000 об‘єктів, створено 11 000 акціонерних
товариств. Сьогодні до продажу Фонд пропонує 1297 об‘єктів. На контролі ФДМУ
перебувають 12 400 договорів купівлі-продажу. З них за всі роки розірвано за невиконання
умов усього 2,8%, тобто менше 3%. За роки роботи Фонду укладено 19 200 договорів
оренди. Сьогодні пропонуємо в оренду ще 5 366 об‘єктів. Наша мета – майно повинно
працювати! Приватизоване, орендне, державне! Тому всю свою роботу вибудовуємо так,
щоб залучити інвесторів на якомога більшу кількість об‘єктів, а на державних – добиватися
ефективних управлінських рішень. Наші цілі та завдання: закінчити малу приватизацію за
три роки; активно долучитися до запровадження проектів зеленої енергетики в Україні
через продаж та передачу в оренду державного майна під ці проекти; провести нові сучасні
закони України про приватизацію та оренду державного майна; запровадити продаж та
оренду державних об‘єктів через систему ProZorro.Продажі; через прозорий та відкритий
продаж залучити ефективних інвесторів га Одеський припортовий завод, Центренерго та
інші підприємства енергетики, а також всі об‘єкти, які цього потребують.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ України
Для чего Лещенко воюет с Минэкономики
за главу Госрезерва
22.08.2017

Несколько заявлений с небольшим интервалом на 24 канале, гневная
колонка на "Новом времени" - все свидетельствует о том, что Лещенко
вышел на тропу войны.
За что на самом деле воюет Лещенко и на какие "трофеи" рассчитывает, можно
понять: политик-"антикоррупционер" не скрывает фамилии человека, которого старательно защищает от увольнения за нарушения, которые оценивают как минимум в 1,5 млрд
грн. "Первому вице-премьеру Степану Кубиву время искать новую работу. Подконтрольное
ему Министерство экономического развития и торговли утратило статус локомотива
реформ и не отвечает вызовам времени", - заявляет Лещенко и с ностальгией вспоминает
времена "предшественника", министра экономики Абромавичюса. И пусть никаких
конкретных фактов коррупции Лещенко не приводил, упорство "антикоррупционера"
убеждало - Лещенко нашел корень зла, и вот-вот поднимет завесу над какими-то темными
делами. К сожалению, антикоррупционная гора, как всегда, родила антикоррупционную
мышь. "Показательная попытка Минэкономики избавиться от неудобных чиновников,
которые остались со времен Абромавичюса, - например, главы Госрезерва Вадима
Мосийчука", - пишет Сергей Лещенко в колонке для "Нового времени". "Против него
начались проверки, которые были инициированы первым вице-премьером и министром
экономики Стефаном Кубивым", - жалел чиновника Лещенко на 24 канале. Откуда столько
внимания к какому-то чиновнику, увольнение которого, если верить Лещенко,
представляет угрозу всем реформам в стране? Для того, чтобы это понять, надо
представить себе, что такое Госрезерв и масштабы того, что там происходит, почему там
регулярно происходят обыски, а в производстве находятся десятки дел на сотни
миллионов гривен. Если сказать коротко, Госрезерв - это Эльдорадо, голубая мечта каждого
коррупционера. Государственные закупки в огромных масштабах. 37 государственных
предприятий (4 из которых - на оккупированной территории). На складах Госрезерва
хранятся 70 наименований стратегического резерва (продовольствие, нефтепродукты,
промышленные товары и сырье) и 3800 наименований мобилизационного резерва. И все
это регулярно реализуется, списывается, закупается новое. Закупается иногда по ценам,
значительно превышающим рыночные. Или реализовывается из запасов по ценам,
значительно ниже. Или просто куда-то исчезает. А еще занижена аренда. И подряды. Что
должен сделать руководитель министерства, которому подчинен настолько, мягко говоря,
неэффективный руководитель? Назначить проверку и если факты подтвердятся - уволить
его. Несмотря на возмущение Сергея Лещенко, который пламенно защищает господина
Мосийчука. Результаты проверок Госфининспекции свидетельствуют неоднократных
финансовых нарушениях: продажа материальных ценностей мобилизационного резерва по
заниженной стоимости, снижение размера арендной платы, отчуждение имущества,
приобретение автотранспорта, оплаты завышенной стоимости работ, недостачи. По
фактам хищения бюджетных средств и ценностей государственного материального
резерва (в том числе мобилизационного) за последние годы расследовалось около 40
уголовных производств (на общую сумму более 1,5 млрд грн.). …
Читать полностью >>>
© Алексей Сергиенко
По материалам bin.ua
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Миллиардер Константин Жеваго не хочет возвращать
миллионные долги по своей кредитке
03.08.2017

Над экс-владельцем банка «Финансы и кредит» Константином
Жеваго сгущаются тучи. Ко множеству судебных разбирательств и
уголовных дел добавляется еще одна скандальная история связанная
К.ЖЕВАГО
с личным долгом миллиардера.
Подробности издание «ОЛИГАРХ» узнало из материала, опубликованного на сайте
журналиста, эксперта Александра Дубинского. У Жеваго кроме корпоративных, есть и
другой – личный долг, по которому претензии предъявляют лично ему: нардеп взял и не
отдает кредит. Дело о личной кредитной линии олигарха имеет номер 761/5795/17.
Подробности можно узнать из судебного реестра. Иск против Жеваго еще в марте подал
ликвидатор банка «Финансы и кредит». «Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до
висновку, що позовна заява подана і оформлена відповідно до встановлених норм ЦПК
України. А тому, суд вважає достатньо наявних підстав для відкриття провадження по
справі та призначення судового засідання». В своем решение судья Шевченковского
райсуда Киева Н. Г. Притула подробностей скандального дела не разглашает, однако, как
утверждает А. Дубинский ему стало известно, о каких ранее неизвестных кредитах идет
речь. Еще в 2009 году Константин Жеваго открыл в своем банке две карточки: одну - жене,
вторую на свое имя (кредитный договор №143vUAH-12-09 от 31.12.2009, овердрафт). Судя
по всему, пользовался банковскими деньгами олигарх, особо не контролируя и не жалея. В
итоге по состоянию на 2016-ый год с учетом процентов его долг по кредитке составил
около 10 000 000 гривен. Еще 2 000 000 было по кредитке жены. Интересно, что за жену
Жеваго, по данным источника А. Дубинского, после иска в суд рассчитался, но свой кредит
«закрывать» отказался. Развития это дело до сих пор не получило: в реестре судебных
решений нет данных о последующих судебных разбирательствах, в том числе
апелляционных, и знаете, почему? Потому что ответственные лица, якобы, никак не могут
установить фактическое местонахождение Константина Жеваго, чтобы вручить ему
повестку. Но дело по личной кредитной линии, как бы того многим ни хотелось, не
закрыто. И так получается, что оно может представлять для олигарха угрозу не меньшую,
чем история про разворовывание 5 миллиардов гривен рефинанса для его банка «Финансы
и кредит» и личное поручительство Жеваго на 1,5 миллиарда гривен. Ранее сообщалось,
что руководство НБУ помогло Жеваго вывести 970 млн грн из банка «Финансы и кредит» …
Читать полностью >>>
© Игорь Антонов, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Мартыненко проиграл суд в Швейцарии по
коррупционному делу
04.08.2017

Бывший народный депутат Николай Мартыненко в
швейцарских судах безрезультатно сопротивляется блокировке
счетов и передачи информации украинскому следствию. Об этом
Н.МАРТЫНЕНКО
сообщает Deutsche Welle.
Согласно судебным документам, панамская компания, на швейцарские счета
которой поступали вероятные взятки Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии,
оспаривая передачу Украине информации об этих счетах. Речь идет о документах, которые
подтверждают поступление на подконтрольные экс-парламентарию счета 6,4 млн евро.
Так, информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро
Украины. В НАБУ подозревают, что эти деньги были взятками, которые предназначались
украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.
Ранее швейцарские СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Украины годами
тормозила оказание международной правовой помощи в этом деле. Однако в 2016 году,
когда за дело взялось НАБУ, между украинскими и швейцарскими правоохранителями
происходит активный обмен информацией. В частности, в октябре 2016 года швейцарцы
распорядились передать в Украину всю информацию о банковских счетах панамской
фирмы нардепа Мартыненко. Однако на пути обмена информацией стали судебные иски.
Судебная тяжба завершилась через 8 месяцев. 28 июня Федеральный суд Швейцарии вынес
окончательное решение, которое ныне стало доступным для ознакомления в базе судебных
решений страны, отклонить требования экс-депутата. В иске Мартыненко отмечалось, что
судебный процесс в Украине не отвечает международным правовым стандартам, а
передача информации о швейцарские счета недопустимо вредит деловой репутации
украинца. Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Мартыненко. Как
сообщалось, 20 апреля 2017 года экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко
вручили сообщение о подозрении. САП просила суд установить залог в размере 300 млн
гривен, 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 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил
Мартыненко, нанесла бюджету $17,28 млн убытка. Народный фронт распространил видео с
заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Бізнесмени Кауфман та Грановський
"посварилися"
21.08.2017

Колишній акціонер Платинум Банку судиться із екс-власником
Фінбанку через збитки. Приморський райсуд м. Одеси розгляне позов
Б.КАУФМАН
Григорія Гуртового до бізнесмена Олександра Грановського.
У судовому позові йдеться про стягнення збитків. Але сума позовних вимог та їх
передумови в доступних наразі судових матеріалах не уточнюються, пише Finbalance.
Нагадаємо, як писав НВ Бізнес, Гуртовий був визнаний контролером збанкрутілого
Платинум Банку. У серпні 2016 року бізнесмен Борис Кауфман, якого вважали основним
власником Платинуму ще з 2013 року, подав до Національного банку пакет документів для
начебто купівлі більше 75% акцій банку через підконтрольні йому компанії. Але НБУ так і
не погодив Кауфману придбання акцій. Станом на 10 січня 2017 року власниками істотної
участі були визнані Кауфман та Гуртовий "незалежно від формального володіння". Таким
чином, Платинум до останнього мав непрозору структуру власності. Одночасно Кауфман та
Грановський є давніми партнерами по бізнесу. Зокрема, Кауфман тривалий час значився
серед міноритарних акціонерів банку Грановського – збанкрутілого Фінбанку. При цьому,
між двома фінустановами відбувалися сумнівні продажі активів. Наразі поліція завела
кримінальне провадження щодо сумнівного продажу Фінбанком активів для Платинум
Банку. Відповідно до ухвали Приморського райсуду м. Одеси, слідчі встановили, що посадові
особи Фінбанка з 16 лютого по 16 квітня 2015 року, за погодженням із НБУ, здійснили
продаж активів на користь комерційного банку Платинум. Продаж частини активів
вартістю 1,03 млрд грн здійснювався без ПДВ. Згідно акту податкової перевірки, Фінбанк,
згідно договорів про відступлення прав вимоги, передало на адресу Платінум Банк 71
кредитний договір на загальну суму 1,2 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Вадим Новинский и Андрей Клямко увеличат уставный фонд
“Смарт-холдинга” на 150 млн грн
23.08.2017

Акционеры ЧАО
“Смарт-холдинг”
приняли решение
увеличить размер уставного капитала общества на 150 млн грн - до
250,469 млн грн путем приватного размещения дополнительно
В. НОВИНСКИЙ
выпускаемых простых именных акций номинальной стоимостью 1
грн каждая за счет дополнительных взносов.
Как сообщается в информации компании в системе НКЦБФР, соответствующее
решение приняло внеочередное собрание акционеров 22 августа текущего года. “Целью
размещения акций и направлениями использования финансовых ресурсов, привлеченных
от размещения акций, является пополнение оборотных средств общества и обеспечения
его дальнейшего развития”, - поясняется в информации компании. Как сообщалось, ЧАО
“Смарт-холдинг” завершило 2016 г. с чистым неконсолидированным убытком в размере
28,505 млн грн, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 93,626 млн грн. Его
непокрытый убыток к концу прошлого года составил 156,203 млн грн. За год холдинг
нарастил текущие обязательства в 2,9 раза - до 121,682 млн грн, при этом долгосрочные
обязательства отсутствуют. Компания увеличила дебиторскую задолженность в 4,5 раза до 67,247 млн грн. Активы “Смарт-холдинга” в 2016 году возросли в 3,9 раза - до 72,056 млн
грн, в том числе основные средства - на 7,6%, до 2,284 млн грн. Численность работников за
прошлый год сократилась на 9,8% - до 74 чел. Уставный капитал компании в настоящее
время составляет 100,469 млн грн. Komisiano Investments Ltd. (Кипр), основанная Вадимом
Новинским в 2012 г., сконцентрировала 75,0957% акций ЧАО “Смарт-холдинг”. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Ахметову принадлежит наибольшее количество
компаний в Украине
28.08.2017

Наибольшее количество компаний, зарегистрированных в
Украине, принадлежит Ринату Ахметову - 303 компании. Об этом
Р.АХМЕТОВ
свидетельствуют данные системы Opendatabot.
Петру Порошенко принадлежит 76 компаний, Дмитрию Фирташу - 72, Игорю
Коломойскому - 45. Всего в Украине зарегистрировано 2 662 353 владельцев 1,5 млн
компаний. "Данные о владельцах компаний теперь доступны в Opendatabot. Ранее такой
поиск был возможен только на сайте Единого государственного реестра за 54 грн. У нас эта
функция - бесплатная ", - рассказал основатель проекта Opendatabot Алексей Иванкин. 17
августа 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что информация о
бенефициарах всех украинских компаний будет публиковаться на едином государственном
портале открытых данных.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
К братьям Дубневичам зашли
на огонек
29.08.2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
заподозрило компании железнодорожных магнатов от Блока Петра
Б. и Я. ДУБНЕВИЧИ
Порошенко в газовой афере, принесшей им более 600 млн грн
У львовских железнодорожных магнатов Богдана и Ярослава Дубневичей - новая
головная боль. На днях компании из их энергетического крыла стали фигурантами
расследования Национального антикоррупционного бюро. Если начатый процесс будет
доведен до конца, бизнес нардепов от БПП, построенный на кооперации с НАК «Нафтогаз
Украины», может рухнуть. Широкую известность братья Дубневичи получили еще в 2015
году, когда они были названы негласными кураторами крупнейшего транспортного
предприятия страны – «Укрзализныци». Спорить с этим обвинением в окружении братьев,
которые в прошлом году в статусе народных депутатов от БПП задекларировали более 700
млн гривен наличных, никто даже не пытался. Целый ряд компаний из орбиты Дубневичей
(младший из них - Ярослав - возглавляет транспортный комитет ВР) - ООО «Арго», ООО
«Экспозиция», ООО «Галэлектросервис», ООО «Тяжмашкомплект», ООО «Корпорация КРТ» ежегодно поставляют «Укрзализныце» запчасти на сотни миллионов гривен. А в прошлом
году бизнесменами был даже установлен рекорд – общая контрактная база их структур с
железнодорожниками достигла отметки в 1 млрд грн. Но в прошлом году белая полоса в
жизни Дубневичей начала тускнеть. В марте 2016 г. НАБУ начало расследование в
уголовном производстве №52016000000000089 по факту злоупотреблений должностными
лицами «Укрзализныци» при закупке запчастей у ООО «Экспозиция» (дилер корпорации
КРТ братьев Дубневичей) что причинило железнодорожникам ущерб на сумму более 200
млн гривен. А недавно Национальным антикоррупционным бюро Украины было открыто
новое уголовное производство, ключевыми фигурантами которого стали подконтрольные
любимцам «Укрзализныци» компании из Львовской области - «Энергия-Новояворовск» и
«Энергия-Новый Раздол». Как установлено в ходе досудебного расследования, в течение
2013-2015 годов должностные лица этих фирм завладели природным газом, который
принадлежит НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет в общей сложности о более 300 млн м³
общей стоимостью 1,4 млрд грн. Выявить это команде Артема Сытника удалось благодаря
Государственной аудиторской службе Украины. В конце 2016 г. она провела внеплановую
выездную проверку «Нафтогаза», по итогам которой было установлено, что в 2013-2105 гг.
«Энергия-Новояворовск» подписала с НАК три договора поставки природного газа,
подразумевавшие использование этого ресурса для производства тепловой энергии для
обеспечения потребностей населения. Но при этом по факту частная фирма отправляла на
эти цели только ничтожную часть газа. «По указанным договорам «Нафтогазом» в пользу
«Энергия-Новояворовск» в 2013 г. поставлено 47 млн м³, из которых на производство
тепловой энергии для населения использовано 8 млн кубов. В 2014-м поставлено 37,7 млн
м³, а использовано для населения 7 млн м³. В 2015 г. из отпущенных компании 66 млн м³ на
производство тепловой энергии для населения потрачено только 7,5 млн м³», - говорится в
материалах НАБУ. Из них же следует, что разница между полученными от «Нафтогаза»
объемами и фактическими затратами газа была расходована компанией «ЭнергияНовояворовск» на свое усмотрение. Куда именно? Догадаться не сложно. В течение 20132015 г. цена природного газа, отпускаемого для производства тепла в соцфере, составляла
1,3 тыс грн/1 тыс м³ в то время как тариф на ресурс для производства тепловой энергии
для остальных категорий потребителей за этот же период составлял от 3,3 тыс грн за
тысячу кубометров. По расчетам НАБУ, таким образом, на разнице между этими цифрами
компания братьев Дубневичей на ровном месте заработала больше 620 млн грн. Сейчас в
этом процессе подчиненные Артема Сытника активно собирают доказательную базу.
Одним из элементов этой стратегии является доступ к документам Нацкомиссии по
регулированию электроэнергетики, в которых содержатся расчеты расходов газа на
производства тепла компанией «Энергия-Новояворовск». По данным НАБУ, ими уже
«достоверно установлена заведомая неправдивость поданных в НКРЭ ведомостей». Этой
аргументации хватило, чтобы неделю назад, 21 августа, Соломенский районный суд Киева
дал детективам НАБУ санкцию на изъятие необходимых документов в Нацкомиссии. А
значит есть шанс, что скоро у истории своеобразного развития энергетического бизнеса
братьев Дубневичей появятся новые интересные подробности. …
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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Суд отказался передать Фирташа
Испании
30.08.2017

Земельный суд Вены во вторник, 29 августа, решил не выдавать
испанскому правосудию украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об
этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Европейская
Д. ФИРТАШ
правда.
Австрийский суд решил, что суд в Барселоне не сумевший предоставить достаточное
обоснование европейского ордера на арест, выданного на Фирташа по подозрению в
отмывании денег и создании криминальной группировки. Издание цитирует защитников
Фирташа экс-министра юстиции Дитера Бомдорфера и Рюдигера Шендера, которые
утверждают, что судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически
мотивированную экстрадиции. "Испанская судебная система по просьбе США пыталась
продавить политически мотивированную экстрадицию нашего подзащитного. Испанцы
даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский
ордер на арест", - заявил изданию Бомдорфер. Как известно, в феврале 2017 Высший
земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение
австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в
США. Также земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского
бизнесмена Дмитрия Фирташа принял решение освободить его без внесения
дополнительного залога. Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на
запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро. США
обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на
разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет
тюрьмы и конфискация всех активов. Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на
экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам
отказал Минюста США и не отдал олигарха. Позже Фирташ направил в Конституционный
суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об
экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении
жалобы. Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу
прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.
Более о деле Дмитрия Фирташа читайте в статье Украинской правды "Битва за Вашингтон.
Лобби Дмитрия Фирташа".
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Заявление Смарт-Холдинга по поводу
давления власти на бизнес
17.08.2017

Следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины
очередной раз проводят обыски на судостроительных предприятиях (г.
Херсон, Николаев), в центральном офисе Смарт-Холдинга (г. Киев) и
квартирах сотрудников.
На верфях это уже 7й обыск за год. В этот раз в рамках досудебного следствия в
отношении якобы злоупотребления служебным положением представителями Фонда
государственного имущества Украины (ФГИУ) и Министерства промышленной политики
при внесении изменений в договор купли-продажи акций Черноморского
судостроительного завода (ЧСЗ, Николаев), который сейчас является частью
судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG), а также в отношении якобы
умышленного доведения до банкротства ЧСЗ. На данный момент акции завода, в т.ч. те,
которые были куплены на свободном рынке, находятся под арестом по представлению
Генеральной прокуратуры. В центральном офисе следственные действия проводятся в
отношении долга ЧСЗ в размере 48 тыс. грн (!) Мы в очередной раз выражаем протест
против систематических обысков. В такого рода следственных действиях, которые
законодательством предусмотрены только в крайних случаях, мы усматриваем
необоснованное давление со стороны власти, которая использует правоохранителей в
своих корыстных интересах, на бизнес оппозиционного политика Вадима Новинского.
Менеджмент и сотрудники Смарт-Холдинга никогда не уклонялись от дачи любых
пояснений для правоохранительных органов; любые документы, которые помогают
выяснить истину, передаются в распоряжение следствия по первому требованию. Свою
позицию в отношении вышеупомянутого досудебного следствия и ареста акций ЧСЗ, на
котором выполняется государственный контракт по строительству корабля класса
«корвет» Владимир Великий мы представили в заявлении Смарт-Холдинга 14.07.2017.
Отдельно стоит указать, что ГПУ несколько раз пыталась признать недействительным
действие Договора по покупке акций ЧСЗ. Последний раз 16.09.2010 постановлением
Киевского апелляционного суда, которое так и не было обжаловано, в удовлетворении
необоснованных требований прокуратуры было отказано. На данный момент
использование властью спецслужб и правоохранителей по отношению к предприятиям
Смарт-Холдинга представляется как умышленное блокирование хозяйственной
деятельности с целью нанесения максимального финансового ущерба. Также у нас есть
основания полагать, что судостроительные активы Смарт-Холдинга находятся в зоне
бизнес-интересов конкурентов, которые в данный момент близки к действующей власти.
По имеющейся информации, первым шагом стало наложение ареста на 82 объекта
недвижимости, которые приобретены SMG на открытых торгах у предприятия-банкрота
ПрАТ «Николаевский машиностроительный завод» (НМЗ), и сейчас используются в
производственном процессе Николаевской верфи. Уголовное производство по якобы
злоупотреблениям с имуществом и ценными бумагами НМЗ, имевшим место в 2009 году,
заведено, несмотря на то, что в деле нет потерпевших и ущерба государственным (или
чьим-либо) интересам. Сегодняшние обыски стали следствием заявления в
Генпрокуратуру народного депутата от «Блока Петра Порошенко (БПП) «Солидарность»
совладельца компании «Нибулон» (в т.ч. занимается судостроением) Андрея Вадатурского.
Ранее обыски на предприятиях SMG проводились также после обращения в ГПУ депутата
БПП Оксаны Билозир. Это скоординированные действия провластных депутатов.
Коллектив SMG готов отстаивать свои права всеми законными методами и готовится дать
достойный отпор подобным действиям, которые носят все признаки рейдерских. Под
угрозой интересы более 1300 рабочих и сотрудников крупнейшего судостроительного
холдинга Украины. Наносится прямой ущерб деловой репутации предприятий,
прекращается их сотрудничество с иностранными контрагентами и инвесторами. Еще год
назад 25.07.2016 года компания обратилась с открытым письмом к Председателю Службы
безопасности Украины Грицаку Василию Сергеевичу и Генеральному прокурору Украины
Луценко Юрию Витальевичу. Мы публично заявляли о своей готовности сотрудничать с
органами досудебного следствия и предоставлять все необходимые документы и
информацию, которые имеются в нашем распоряжении и могут способствовать
всестороннему расследованию любого другого уголовного производства в рамках
действующего законодательства. Учитывая нашу готовность к сотрудничеству, мы
просили применять методы получения доказательств, не связанные с нарушением
нормальной жизнедеятельности предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт-Холдинг»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Группа «Приват» задолжала государству
17 млрд грн.
22.08.2017

Компания «Укрнафта», ее дочерняя компания «Полтаванафтогаз» и
ликвидированный «Дельта банк» стали крупнейшими должниками по уплате
налогов в госбюджет.
Наибольшим должником остается «Укрнафта», которой государство владеет вместе
с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. НАК «Нафтогаз Украины»
принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний «Приват» - около 42% акций. Долг
«Укрнафты» перед государством превысил 13,2 млрд грн, за последний год он вырос на 2,5
млрд грн. Компания годами судится с государством. По информации источников ЭП, сейчас
«Укрнафта» отказывается платить текущие обязательства по налогу на прибыль. На
втором месте разместилась одна из структурных единиц «Укрнафты» - нефтегазодобывающее управление «Полтаванафтогаз». Ее долг достигает 2,392 млрд грн. За год он вырос на
160 млн грн. В списке также фигурируют другие компании группы «Приват»: сеть АЗС
«Авиас», НПЗ «Нефтехимик-Прикарпатье», футбольный клуб «Днепр». Вместе с
«Укрнафтой» общий налоговый долг «приватовцев» достигает почти 17 млрд грн. ...
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Group DF Фірташа називає звинувачення
ГПУ абсурдними
23.08.2017

Бізнес-група "Group DF" Дмитра Фірташа заявляє, що оприлюднена
на сайті Генеральною прокуратурою інформація про розкрадання
підприємствами Групи засобів і несплаті податків не відповідає дійсності.
"Все бізнеси Group DF працюють суворо у відповідності до українського
законодавства і не дивлячись на тиск, в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед
державою як по виплаті податків, так і інших обов'язкових зборів і платежів", - йдеться в
повідомленні. Компанія відзначає, що розцінює дії правоохоронців як тиск на бізнес. "Ми
маємо намір усіма законними методами захищати інтереси Групи і готові звертатися в
судові і правозахисні інституції для відновлення справедливості", - відзначають в Групі.
Нагадаємо, Генпрокуратура заявляла про викриття незаконної схеми по розкраданню
коштів та ухиленні від сплати податків підприємств, що входять в бізнес-групу "Group DF"
Дмитра Фірташа. "Протягом 2015-2017 р. членами організованого злочинного угруповання
з метою розкрадання коштів та ухилення від сплати податків підприємства, що входять в
бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа, організована діяльність ряду фіктивних
підприємств і підконтрольних страхових компаній", - повідомили в ГПУ. "З метою
виведення коштів у тіньовий сектор економіки у 2015-2017 роках між вищезгаданими
підприємствами і страховими компаніями "СК Саламандра-Україна", "СК "Дім Страхування"
укладено договір страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні
страхові внески", - додали в ГПУ. "Тобто, застраховані свідомо непотрібні страхові випадки,
які фактично не настали і не повинні були настати, про що достовірно було відомо членам
злочинного угруповання", - йдеться в повідомленні. За даними Генпрокуратури, мова йде
про ПрАТ "Северодонецьке об'єднання Азот", ТОВ "Міжріченський ГЗК", ПАТ "Юкреніан
Кемікал Продактс", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", ПАТ "Азот" та інші підприємства групи.
"Надалі розкрадання цих коштів здійснювалося шляхом страхування цими ж
підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів
купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших підконтрольних зазначеним особам
фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб", - сказано в тексті повідомлення. "Після
прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне
відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії з подальшим виведенням
готівки через банківські установи", - розповіли в Генпрокуратурі. Згідно з повідомленням,
готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам
реального сектору економіки. "На даний час проводяться санкціоновані обшуки в офісних
приміщеннях і місцях проживання осіб, причетних до скоєння злочину", - повідомляють в
Генпрокуратурі. Як повідомлялося, Служба безпеки України 14 червня поточного року
провела обшук в приміщеннях "Страхова компанія" Саламандра-Україна" та "ДІМ
страхування", асистанської компанії "Фінанс-Лайн" і громадської спілки "Український
страховий омбудсмен", що входять до фінансового холдингу Юрія Явтушенка. 15 червня
СБУ заявила про припинення масштабних фінансових махінацій з фіктивним страхуванням
бізнес-активів олігарха, близького до Віктора Януковича, проілюструвавши свій прес-реліз
бланками СК "ДІМ страхування" і "Саламандра-Україна". 3 липня Національна комісія, що
здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг, анулювала 16 ліцензій на
добровільні види страхування, видані "Страхова компанія "ДІМ страхування" і вісім
обов'язкових видів страхування. Крім того, анульовані ліцензії, видані "Страхова компанія"
Саламандра-Україна" на здійснення 18 видів добровільного страхування і восьми видів
обов'язкового. Як зазначено в розпорядженнях, причиною анулювання ліцензій СК "ДІМ
страхування" та "Саламандра-Україна" стали факти, виявлені в результаті позапланових
перевірок компаній в квітні поточного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Куда уплыла «стая дельфинов»
Жеваго
23.08.2017

Нардеп и основатель группы «Финансы и кредит» Константин Жеваго
официально отказался от борьбы за энергопоставляющую компанию
«Одессаоблэнерго». Об этом пишет oligarh.media
Сейчас ему не до этого – его группа трещит по швам, и он вынужден спасать от
перехода под контроль властей оставшиеся у него активы, попутно одалживая у
кредиторов со всего мира деньги, чтобы поддержать позиции своего горнорудного
холдинга Ferrexpo. «Строить группу по примеру СКМ – это не наш путь. Управляющая
компания - дополнительный центр затрат, а не прибыли» - так отвечал Жеваго в интервью
Forbes Ukraine в 2012 году. А один из его подчиненных тогда же добавил, что «стаю
дельфинов атаковать сложнее, чем одного кита», преподнося разобщенную корпоративную
структуру группы «Финансы и кредит» как ее преимущество. Спустя несколько лет
оказалось, что детище Жеваго еще как уязвимо – в сентябре 2015 года правление НБУ
приняло постановление № 612 «Об отнесении Банка «Финансы и Кредит» к категории
неплатежеспособных». Фактическое банкротство центрального дельфина стаи, вокруг
которого, по лекалам отечественного олигарховедения, выстраивалась бизнес-группа
Жеваго, ознаменовало начало падения его империи. И хотя сам Жеваго считает, что его
банк НБУ «потопил» напрасно, а свою роль в выводе миллиардов из него отрицает,
сваливая всю вину на экс-менедмент, в этой истории его роль выглядит вполне очевидной,
поскольку предприятия, участвовавшие в схемах вывода денег из его же банка, всегда было
принято включать в его орбиту. По данным НБУ, совокупный объем инсайдерских
кредитов в портфеле банка «Финансы и кредит» составлял 76% - около 22 млрд грн. С
начала 2017 г. НБУ и ГПУ добились ареста почти всех активов, которые выступали залогом.
Более того, еще в прошлом году НБУ подал иск лично к Жеваго в Шевченковский районный
суд Киева с требованием взыскать с него 1,539 млрд грн (персональное поручительство) и
наложить арест на все его движимое и недвижимое имущество. В дополнение ко всем
бедам Жеваго судиться с ним массово начали рядовые вкладчики банка «Финансы и
Кредит», не сумевшие вернуть свои деньги. Против нардепа, который числится членом
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комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, ополчилась даже
Бориспольская городская организация ветеранов Украины, подавшая в мае этого года иск к
нему в уже упомянутый Шевченковский суд Киева. Сейчас активы «фиников» находятся в
подвешенном состоянии, хотя юристы Жеваго предпринимают перманентные попытки
снять арест с некоторых из них, и иногда это им даже удается. Например, его юристы
смогли признать в судах прекращенными поручительства ряда компаний из группы
«Росава» (крупнейший в стране производитель шин для легковых авто), предпринимаются
также попытки вывести из под залога активы Белоцерковской теплоцентрали. Но на
каждую мини-победу приходится одно небольшое новое поражение. Так, в рамках одного
из уголовных производств прокуратура в августе добилась права на арест нового объекта здания в Киеве по улице Золотоворотская, 6 площадью 743,6 кв.м., принадлежащего
компании «F&C Realty». Официально, как и большинство членов «стаи», эта структура не
принадлежит Жеваго – ее бенефициаром по бумагам числится некий Оскар Сабидо из
Белиза. Но и в ГПУ, и в НБУ прекрасно понимают, кто де-факто стоит за ней. Кроме того,
неделю назад ГПУ получило санкцию суда на получение подробной информации о
кредитных договорах банка «Финансы и кредит» с такими заводами из орбиты Жеваго, как
«Росава» и «АвтоКрАЗ». За активы последнего уже несколько лет в судах борется Ощадбанк,
который недавно даже инициировал банкротство этого крупнейшего в стране
производителя большегрузных автомобилей. Этот ворох проблем не оставляет Жеваго
времени и сил на борьбу на других направлениях с более сильными соперниками например, группой VS Energy россиян Михаила Воеводина, Евгения Гинера и Александра
Бабакова за акции “Одессаоблэнерго”. Юристы «Финансы и кредит» нередко практиковали
перезапуск судебных процессов, используя для этого вновь открывшиеся обстоятельства,
чтобы в очередной раз предъявить свои права на контроль над этим активом, находящимся
под управлением россиян, и попутно не скрывали интерес к выкупу оставшихся в
собственности государства 25% акций одесской компании. При удачном стечении
обстоятельств, киевский бизнесмен мог консолидировать 60% акций одесской
энергокомпании. Но сейчас Жеваго окончательно отказался от той идеи, и
запланированный на 22 августа повторный аукцион по продаже Фондом госимущества
(ФГИ) 25% акций ПАО «Одессаоблэнерго» просто не состоялся из-за отсутствия заявок. Под
угрозой не только новые и почти забытые проекты олигарха, но и самый доходный его
актив - горнорудная компания Ferrexpo, владеющая одним из крупнейших в Украине
добытчиков железной руды – Полтавским ГОКом. Как известно, после введения временной
администрации в банке «Финансы и кредит» фактически сгорел депозит Ferrexpo в этом
финучреждении на сумму около 175 млн долларов (равносильно годовому объему прибыли
горнорудной компании). В июле Ferrexpo был вынужден привлечь четырехлетний
предэкспортный синдицированный кредит в размере до $350 млн - впервые с 2011 года.
Главный же риск заключается в том, что на контрольный пакет акций Ferrexpo, которым
Жеваго владеет через траст The Minco Trust, по-прежнему претендует Национальный банк
Украины, и слушания в рамках этого дела состоятся уже в сентябре этого года.
Читать полностью >>>
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Подтвержден рейтинг АО КУА «КИНТО»
на уровне uaA.amc
10.08.2017

На заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» принято
решение подтвердить инфраструктурный рейтинг АО КУА «КИНТО» на
уровне uaA.amc (высокий уровень надежности) по национальной шкале.
Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на результатах
анализа деятельности Компании за первое полугодие 2017 г. За первое полугодие 2017 г.
по сравнению с тем же периодом 2016 года чистые активы под управлением КУА выросли
на 7,53%: с 175,179 млн. грн. до 188,375 млн. грн. Кроме того, увеличились чистые активы
публичных фондов – на 10,28% до 165, 820 млн. грн., а также чистая стоимость активов
НПФ под управлением КУА выросла с 29,222 млн. грн. до 33,015 млн. грн., или на 12,98%.
Агентство отмечает, что количество фондов под управлением КУА осталось неизменным
(14 фондов) и наращивание объемов бизнеса Компании происходило в сложных условиях
работы на рынке ИСИ. Таким образом, рост чистых активов под управлением КУА
заслуживает положительной оценки. В период с 01.07.2016г. по 01.07.2017г. собственный
капитал Компании снизился на 1,25%: с 69,168 млн. грн. до 68,303 млн. грн. Уставный фонд,
согласно отчетности КУА «КИНТО», остается на неизменном уровне – 66,66 млн. грн. По
результатам деятельности КУА «КИНТО» за первые шесть месяцев 2017 года, выручка
составила 2,451 млн. грн., что на 7,83% превышает аналогичный показатель за первое
полугодие 2016 года. В то же время, Компания не смогла продемонстрировать прибыльную
деятельность. Таким образом, убыток за анализируемый период 2017 года составил 0,610
млн. грн. По мнению Агентства, данный размер убытка не несет в себе угрозы финансовой
устойчивости компании и в следующих периодах КУА «КИНТО» может выйти на
прибыльную деятельность, при условии, что активность инвесторов начнет расти.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра РА «Эксперт-Рейтинг»
НБУ докапитализировал "Расчетный центр"
на 53,6 млн грн.
22.08.2017

ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых
рынках" (РЦ) увеличил уставный капитал на 53,6 млн грн, или на 35%, - до
206,7 млн грн путем дополнительной эмиссии акций, которую выкупил
Национальный банк Украины.
"Увеличение уставного капитала банка произошло за счет дополнительных взносов
НБУ, в результате его доля в уставном капитале банка увеличилась до 83,5491%", - сказано
в сообщении. До увеличения уставного капитала доля НБУ составляла 77,7897%. Помимо
этого, государственным "Укрэксимбанку", "Ощадбанку" и "Укргазбанку" принадлежало
соответственно 4,3305%, 4,3305% и 4,3501%, а подконтрольному группе "СКМ" банку ПУМБ
- 3,7557%. 14 октября 2013 года вступил в силу закон о депозитарной системе, который
предусматривал разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее
совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным
государству Нацдепозитарием Украины (НДУ). Единый Центральный депозитарий был
создан на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов. В части
"Расчетного центра" закон устанавливал, что на первом этапе основным акционером этой
структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет
Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через
пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть
профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарноклиринговые учреждения. Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в
РЦ составила 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо этого, крупными акционерами
Нацдепозитария являются государство - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%,
государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и
9,98%. В конце июня 2017 года НБУ заявил, что ожидает отказа РЦ от банковской лицензии
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и ведения банковских счетов участников рынка. В Нацбанке считают, что вместо этого РЦ
будет обеспечивать аналитический учет средств, задепонированных для осуществления
расчетов. Подписанный тогда же НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР) Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в
развитии инфраструктуры рынков капитала в Украине предусматривает выделение
клиринговой деятельности в отдельный вид и ликвидацию монополии РЦ. Меморандум
предусматривает трансформацию РЦ из банковского учреждения в специализированное
финансовое учреждение: вместо проведения банковских расчетов участников операций с
ценными бумагами РЦ будет выполнять роль "облегченного центрального контрагента"
(light CCP) и будет центральным контрагентом для обеспечения осуществления клиринга и
расчетов с использованием предварительного депонирования активов и с постепенным
введением частичного покрытия и расчетов на условиях Т + N. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Партнеры Валерии Гонтаревой купили почти
100% “Укрсиб Кэпитал Менеджмент”
23.08.2017

ООО “КУА “Инвестиционный капитал Украина” (группа ICU)
приобрела 99,9%-ную долю в уставном капитале ООО “КУА “АПФ “Укрсиб
Кэпитал Мендежмент” (оба - Киев), сообщил УкрСиббанк.
Согласно сообщению, переход прав банка на контрольный пакет участия в уставном
капитале КУА-АПФ “Укрсиб Кэпитал Менеджмент” к КУА “Инвестиционный капитал
Украина” состоялся 16.08.2017 г. Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в
начале июня 2017 г. разрешил ООО “КУА “Инвестиционный капитал Украина” приобрести
долю в уставном капитале ООО “КУА “АПФ “Укрсиб Кэпитал Мендежмент”. ICU создана в
июне 2006 г. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционнобанковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного
инвестирования. В ее состав входят ООО “Инвестиционный капитал Украина”, КУА
“Инвестиционный капитал Украина”, банк “Авангард” и КУА-АПФ “Тройка Диалог Украина”
(все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия
Гонтарева, которую по предложению президента П.Порошенко парламент в июне 2014 г.
утвердил на должность главы Нацбанка Украины. После этого В.Гонтарева продала свою
долю в ICU, основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин
Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин,
возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым
принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%. …
Читать полностью >>>
По материалам fin.org.ua
Апекс-банк намерен реорганизоваться
в фондового брокера
28.08.2017

Акционеры Апекс-банка утвердили вопрос прекращения банковской
деятельности. Согласно сообщению пресс-службы Апекс-банка, такое
решение было принято 23 августа.
Акционеры также рассмотрели вопрос прекращения осуществления банковской
деятельности без прекращения юридического лица. "Прекратить осуществление банковской деятельности Апекс-банка в порядке, определенном ст.2 закона "Об упрощении
процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года N1985-VIII, без
прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности, согласно лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельность по
торговле ценными бумагами - брокерской и дилерской деятельности)", - сообщает прессслужба. Апекс-банк основан в 2009 году. Его акционером является Евгений Кузнецов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
«Привату» опрокинули биржевой
стакан
31.08.2017

Как стало известно, 29 августа на заседании Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку было принято решение об
аннулировании лицензии ЧАО «Фондовая биржа «Универсальная» (Днепр).
Последняя «ушла из жизни» добровольно - как указали в НКЦБФР, решение принято
на основании поданного лицензиатом заявления. Таким образом, по состоянию на сегодня
в Украине насчитывается всего 5 фондовых бирж, которые имеют лицензии на ведение
профессиональной деятельности на фондовом рынке - ПАО «Украинская биржа», ПАО
«Фондовая биржа ПФТС», ПАО «Фондовая биржа «Перспектива», ЧАО «Фондовая биржа
«ИННЭКС» и ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа». На момент своего ухода
«Универсальная» может похвастаться званием одного из старожилов фондового рынка она была создана в 1998 г. в Днепропетровске под названием «Приднепровская фондовая
биржа». Долгое время СМИ связывали ее с группой «Приват» Игоря Коломойского, хотя его
давний специалист по недружественным поглощениям Геннадий Корбан утверждал, что
даже не знает о существовании такой площадки. Хотя на сайте биржи первое и второе
места в списке ее немногочисленных членов принадлежат двум старейшим участникам Приватбанку (в нем открыт счет «Универсальной») и инвестиционной компании «БизнесИнвест», аффилированной с группой «Приват». В то же время источники «ОЛИГАРХА»
утверждают, что фактический контроль над биржей в последнее время находился у
бывших акционеров днепровского банка «Аксиома» (главным из них считался бизнесмен
из Днепра Олег Резников). В частности, до последнего времени и.о. главы биржи «Универсальная» числился Александр Рындин, который был ранее главой правления «Аксиомы».
Кроме того, Приднепровская фондовая биржа засветилась в материалах уголовного
производства 32015040000000101 от 10.11.2015, открытого ГФС по факту злоупотреблений служебным положением должностными лицами банка «Аксиома» путем увеличения
уставного капитала де-факто за счет средств самого банка, выданных в виде кредитов. Как
известно, еще в октябре 2014 г в «Аксиоме» была введена временная администрация, а с
2015 г банк находится в стадии ликвидации. Опрошенные «ОЛИГАРХОМ» участники
украинского фондового рынка указывают, что потерю днепровского «бойца» никто не
заметит - биржа «Универсальная» по итогам первых 6 месяцев нынешнего года
«наторговала» ценными бумагами лишь на 399,2 млн гривен. Даже по более чем скромным
украинским меркам это капля в море. Для сравнения, за этот же период объем торговли ЦБ
(в основном, ОВГЗ) на двух крупнейших биржах - «Перспективе» и ПФТС - составил 64,46 и
32,6 млрд гривен. А объем торгов на третьей по величине фондовой площадке в стране ПАО «Украинская биржа» - составил 1,68 млрд гривен. Кроме того, не исключено, что в
скором времени примеру «Универсальной» может последовать еще один старожил - биржа
«ИННЭКС» (бывшая Донецкая фондовая биржа). Объем торгов ценными бумагами на этой
площадке по итогам первого полугодия 2017 г. не превысил даже 1 млн гривен, а
количество членов биржи сейчас даже меньше, чем у «Универсальной». Так что вполне
возможно, что группе «Альтера финанс», в орбиту которой включают «ИННЭКС», вскоре
надоест поддерживать на плаву этот малоперспективный проект.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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В Кабмине еще не «распробовали» временных
руководителей Госгеонедр
19.08.2017

Кабинет министров продлил на один месяц срок испытания первому
заместителю председателя Госслужбы геологии и недр Украины Николаю
Фощию, а также заместителю председателя Олегу Кирилюку.
Соответствующие распоряжения №543 и №544, принятые 18 августа, опубликованы
на правительственном портале. Отмечается, что срок испытания обоим чиновникам был
установлен 24 мая 2017 г. Олег Кирилюк и Николай Фощий еще в октябре прошлого года
выиграли конкурс на должности заместителей председателя Госгеонедр. Однако в мае
Киевский апелляционный административный суд признал противоправным решение
Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и обязал повторно
провести конкурс на занятие вакантных должностей заместителей председателя
Госгеонедр. Еще раньше из-за многочисленных нарушений комиссии законность конкурса
на заместителей председателя Госгеонедр обжаловали Окружной административный суд
Киева и Днепропетровский окружной административный суд. Правительство назначило
Кирилюка и Фощия на руководящие должности, поскольку комиссия в мае сначала не
смогла собрать кворум для конкурса на должность главы Госгеонедр, а потом не смогла
выбрать победителя. Поэтому конкурс на должность главы Госгеонедр должны были
объявить повторно. Кроме этого, по решению судей, Нацгосслужба должна провести
повторный конкурс и на должность заместителей председателя Госгеонедр, поскольку
предыдущий конкурс признан незаконным.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
В Україні впроваджується регулярний моніторинг
ключових параметрів земельних відносин

28.08.2017

Уряд ухвалив відповідну постанову “Про реалізацію пілотного
проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
У форматі пілоту перший Моніторинг земельних відносин був проведений
Держгеокадастром у 2015 році за підтримки Світового банку. Дослідження акумулювало
дані шести відомств: Держгеокадастру, Мін’юсту, Державної фіскальної служби, Держстату,
Держводагентства, Державної судової адміністрації. Відповідно до постанови Уряду, з 1
вересня впроваджується взаємний обмін інформацією між органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, що дозволить оновлювати дані на регулярній основі.
Зокрема, будуть акумулюватися наступні групи даних: склад земель,
кількість
землевласників та землекористувачів, середній розмір земельних ділянок, реєстрація
земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, кількість та площа ділянок,
переданих в оренду, наданих у користування та переданих у власність громадянам
безоплатно, суми нарахованих та сплачених платежів за користування земельними
ділянками – всього понад 140 показників. Як підкреслив перший заступник Міністра
агрополітики та продовольства Максим Мартинюк, відображення стану та тенденцій
розвитку земельних відносин дасть можливість оперативного реагування на ризики та
виведе земельні відносини на принципово новий рівень відкритості, оскільки вся
інформація буде акумульована та доступна громадськості та міжнародним організаціям.
«Крім того, ми розраховуємо на підвищення ефективності розпорядження земельними
ресурсами з боку місцевих громад, оскільки вони отримують потужний національний
аналітично-інформаційний інструмент для фахового прийняття рішень у сфері
землекористування», - підкреслив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У Фонді держмайна кажуть, що акції українських енергокомпаній
зацікавили Mitsubishi
17.08.2017

Японська компанія Mitsubishi Corporation цікавиться придбанням
акцій українських енергокомпаній. Про це йдеться у повідомленні Фонду
державного майна України, передає ukrinform.ua
"Менеджер токійського офісу Сатоші Цучія (Satoshi Tsuchiya) презентував
енергетичні проекти компанії, зокрема, з потужною турецькою компанією Calik, і зазначив,
що Mitsubishi має на меті розширення бізнесу у сфері енергетики, і тому цікавиться
Україною", - йдеться у повідомленні за результатами зустрічі представників японської
компанії з очільником Фонду Дмитром Парфененком. Голова ФДМУ, в свою чергу,
відзначив, що у приватизаційних планах Фонду шість контрольних пакетів акцій обленерго.
За словами керівника ФДМУ, їхній продаж може початися у наступному році, орієнтовно в
квітні-травні. «Ми маємо час синхронізувати наші процеси із введенням урядом RABтарифів, а інвестори - підготуватися до продажу», – зазначив Парфененко. Він додав, що
наразі відпрацювання приватизаційної технології потребує певного часу. "Контрольні
пакети акцій продаватимуться за допомогою радників, а жорсткої кваліфікації не буде. У
конкурсах візьмуть участь всі серйозні інвестори, які можуть бути покупцями українських
державних об‘єктів», - наголосив Парфененко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У НАБУ заявили про розкриття мільярдних схем у
паливно-енергетичному комплексі
17.08.2017

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ініціювало судові
позови, якими вимагає визнати недійсними угоди підприємств
паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн. Про це
повідомили у прес-службі НАБУ.
"Півтора року розслідувань НАБУ показали, що корупція на підприємствах ПЕК є
наймасштабнішою серед усіх сфер державної економіки: і через унікальність підприємств, і
через кількість задіяних у корупційних схемах осіб, і через розмір збитків. За попередніми
оцінками, сукупний розмір збитків від злочинів, пов’язаних із діяльністю підприємств ПЕК,
становить 11,18 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що у галузевому розрізі
найбільше від корупції потерпають підприємства, що займаються видобутком нафти і газу,
електроенергетичні й атомні компанії. "Детективи НАБУ розслідують обставини скоєння
злочину із незаконного заволодіння майном (нафтою) та коштами ПАТ «Укрнафта» (50%
+1 акція належать державі) на загальну суму понад 7 млрд грн. Корупційна схема, що діяла
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на підприємстві у 2015 р, полягала у продажу нафти заздалегідь визначеним компаніям, а ті
«забували» за неї розрахуватися", - додали у відомстві. Крім того, за ініціативою
Нацагенства суд ухвалив рішення, згідно з якими на рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго»
повернуто понад 40 млн грн, втрачених внаслідок існування на підприємстві корупційної
схеми. У стадії виконання – низка судових рішень, які дозволять повернути державним
підприємствам паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) ще майже 90 млн грн: 57 млн грн –
ПАТ «Черкасиобленерго», 30 млн грн – ПАТ «Укргазвидобування», 1,4 млн грн – ДП «НАЕК
«Енергоатом». Окрім згаданих обленерго, триває позовна робота щодо низки інших, на яких
детективи Бюро викрили схожі корупційні схеми: перерахунок коштів за поставлену і
спожиту електроенергію відбувається не напряму постачальнику, а через приватну
компанію-посередника. Загалом, НАБУ ініціювало судові позови, якими вимагає визнати
недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу на майже 1 млрд грн.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Міненерговугілля сприятиме роботі інвесторів
в енергетичному секторі
17.08.2017

Міністр енергетики Ігор Насалик провів засідання Робочої групи з
реагування на проблеми інвесторів, за участі представників компаній членів
Американської торгівельної палати в Україні та Європейської Бізнес
Асоціації.
Сторони обговорили актуальні питання, порушені представниками бізнесу, а саме
особливості імплементації та реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії»,
лібералізації ринку газу та збільшення обсягів газовидобування, також питання
приватизації в енергетичному секторі, поточний стан та перспективи закупівлі вугілля.
Ігор Насалик повідомив, що в рамках реформи державного управління в Міненерговугілля
будуть створені три директорати з оновленим кадровим складом, які будуть виконувати
функції щодо вироблення та реалізації державної політики в енергетичній сфері. Окрему
увагу приділено обговоренню проекту Енергетичної стратегії України, яку наразі
погоджено Урядовим комітетом, та очікується схвалення відповідного розпорядження
Кабінету Міністрів України. Питання енергетичної безпеки є ключовим для
Міненерговугілля, зазначив Ігор Насалик. За підсумками зустрічі домовилися спільно з
представниками бізнесу працювати над вдосконаленням нормативної бази та реалізацією
Енергетичної стратегії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
Уряд схвалив нову Енергетичну стратегію
України до 2035 р.
18.08.2017

Кабінет міністрів схвалив енергетичну стратегію України на період
до 2035 р. з триденним доопрацюванням. Таке рішення було прийнято на
засіданні уряду 18 серпня, передає прес-служба уряду.
Енергетична стратегія України під назвою «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає цілі
розвитку енергетичного сектору у відповідності з потребами економічного і соціального
розвитку на період до 2035 р., а також формулює завдання органів виконавчої влади в сфері
управління енергетичним сектором. «Два роки цей стратегічний документ опрацьовувався
у різних версіях. У роботі над ним брали участь найповажніші наукові центри країни,
включно з Національним інститутом стратегічних досліджень, міжнародні та вітчизняні
експерти, громадські організації. Це – узагальнюючий документ, що визначає цілі нашої
держави до 2035 року і глобальні кроки для їхнього досягнення», - заявив віце-прем’єрміністр України Володимир Кістіон. Згідно стратегії, зокрема, виробництво електроенергії в
Україні до 2020 року буде залишатися на рівні близько 164 млрд кВт-год, у 2025 очікується
зростання виробництва до 178 млрд кВт-год, у 2030 - 185 млрд кВт-год і до 2035 - 195 млрд
кВт-год. Частки АЕС і ТЕС у виробництві електроенергії до 2020 року складуть 51,8% і
36,6%, і скоротяться до 48,2% і 32,3% в 2035 році, а частка відновлюваної енергетики
збільшиться до 5,5% у 2020 і 12,8% в 2035 році. Також енергостратегія ставить завданням
інтегрувати українську енергосистему з європейською ENTSO-E до 2025 р. Енергостратегія
передбачає збереження транзиту природного газу за рахунок російського газу на рівні 5080 млрд куб. м до 2019 року. Але існує варіант скорочення транзиту до 15-40 млрд м3.
«Очікується, що обсяг транспортування газу для споживачів України становитиме 26-30
млрд м3 в рік; частка енергетичних компаній Європи у транзиті газу через Україну складе
більше 50%; а частка іноземних компаній, які будуть зберігати газ в ПСГ України - не менше
20%», - йдеться у поясненні до документу. Крім того, у стратегії наголошується на нульовій
залежністй від імпорту газу з Росії. Також, стратегія передбачає зниження енергоємності
ВВП в два рази до 2035 року. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з проектом
енергостратегії, Україна сумнівається в збереженні транзиту російського газу після 2019
року. Зокрема в уряді зазначали, що «Газпром» продовжить транзитні поставки газу в
Європу через територію України після того, як в 2020 році закінчиться термін дії договору
про транзит, але обсяги при цьому значно скоротяться.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

СКМ Ахметова розрахувалася за акції.
Виплатила 1,3 млрд. грн.
23.08.2017

Компанія Ornex Limited, що входить до СКМ, перерахувала до
держбюджету 1,32 млрд грн за придбані в ході аукціонів блокпакети акцій
трьох енергокомпаній. Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна.
"Кошти від продажу 25% акцій "Київенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК "Донецькобленерго" в повному обсязі надійшли до Державного бюджету України. Загальна сума
надходжень становила 1,32 млрд грн", - сказано в повідомленні. Як повідомлялося, раніше
компанія Ornex, що входить до групи "СКМ", придбала на фондовій біржі ПФТС 18 серпня по
25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго". Ціна 25% акцій "ДТЕК Західенерго"
становила 417,16 млн грн, що на 20% вище за стартову ціну, тоді як 25% акцій "Київенерго"
були куплені за стартовою ціною в 759,63 млн грн. Крім цього, Ornex 16 серпня придбала на
аукціоні ФДМ 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго" за стартовою ціною 143,8 млн грн.
Торги проходили на фондовій біржі "Іннекс". Заплановані на той же день, 16 серпня,
аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" (на "Українській міжбанківській
валютній біржі") і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" (на біржі "Перспектива") не відбулися
через відсутність заявок . З цієї ж причини 15 серпня і 22 серпня не відбувся аукціон з
продажу 25% акцій "Одесаобленерго" на "Українській біржі". Крім цього, 31 серпня на ПФТС
заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій "ДТЕК Дніпрообленерго" та "ДТЕК
Дніпроенерго". Держбюджет 2017 р. передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації,
проте за підсумками І півріччя бюджет отримав лише 0,11 млрд грн. Фонд розраховує
поліпшити цей показник за рахунок продажу в другій половині серпня блокпакетів акцій
восьми енергокомпаній, сумарна стартова ціна яких становить 4,1 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
СКМ купила акции ДТЭК Днипроэнерго и
ДТЭК Днипрооблэнерго
31.08.2017

Фонд
госимущества
Украины
на
аукционе
реализовал
блокирующие пакеты акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1
млрд 4,676 млн грн. и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" за 728,236 млн грн.
Всего продано 1 млн 497,906 тыс. акций "ДТЭК Днипрооблэнерго" по цене 670,72 грн
за шт., что в 2,05 раза выше стартовой. На покупку ценных бумаг претендовали два
участника. Как сообщили в ФГИУ, победителем аукционов выступила структура группы
СКМ – компания Ornex. Акции "ДТЭК Днипроэнерго" в количестве 1 млн 491,859 тыс. шт.
проданы по стартовой цене 488,14 грн за шт. Несмотря на то что на покупку ценных бумаг
претендовали два участника, заявки от второго не поступили. Оба аукциона проходили на
фондовой бирже ПФТС. Курс акций "ДТЭК Днипрооблэнерго" в четверг, 31 августа, взлетел
на Украинской бирже на 39,83% – до 330 грн. за шт. Всего к 12:00 кв было заключено шесть
сделок на 122,034 тыс. грн. Акции "ДТЭК Днипроэнерго" в этот день на УБ подешевели на
8,82% – до 775 грн за шт. К указанному времени была заключена одна сделка на 17,05 тыс.
грн. "ДТЭК Днипрооблэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 471,159 млн грн.
против 573,308 млн грн. чистого убытка в 2015-м. Чистый доход генкомпании возрос на
25,6% (на 5 млрд 705,038 млн грн.) – до 28 млрд 6,778 млн грн., валовая прибыль – на 21,2%
(на 100,87 млн грн.), до 576,584 млн грн. В январе-июне т.г. ДТЭК Днипрооблэнерго
увеличило чистую прибыль в 3,4 раза (на 83,082 млн грн.) по сравнению с первым
полугодием 2016 г. – до 117,603 млн грн., чистый доход – на 11,1% (на 1 млрд 390,793 млн
грн.), до 13 млрд 925,811 млн грн., но снизило валовую прибыль на 30,8% (на 121,756 млн
грн.) – до 268,74 млн грн. "ДТЭК Днипроэнерго" в 2016 г. получило чистую прибыль 2 млрд
284,367 млн грн. против 4 млрд 24,248 млн грн. чистого убытка в 2015-м. Чистый доход
генкомпании в 2016 г. возрос в 1,9 раза (на 6 млрд 839,054 млн грн.) по сравнению с 2015 –
до 14 млрд 137,011 млн грн. Валовая прибыль составила 2 млрд 598,21 млн грн. против 2
млрд 531,109 млн грн. валового убытка в 2015-м. "ДТЭК Днипрооблэнерго" является
крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и
поставки электроэнергии. Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на
территории
Днепропетровской
области.
ДТЭК
принадлежит
51,56%
акций
"Днипрооблэнерго", государству – 25% акций, Larva Investments Limited (Кипр) – 15,89%
акций. ДТЭК "Днипроэнерго" в январе-июне 2017 года получило чистую прибыль 973,045
млн грн. против 539,957 млн грн. чистого убытка за аналогичный период 2016 года.
Чистый доход предприятия возрос на 45,5% (на 2 млрд 175,29 млн грн.) – до 6 млрд 952,421
млн грн. Валовая прибыль составила 1 млрд 985,892 млн грн., тогда как в январе-июне2016 – 163,898 млн грн. валового убытка. "ДТЭК Днипроэнерго", одна из крупнейших
энергогенерирующих компаний Украины, владеет и эксплуатирует 25 энергоблоков на
Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью
8,185 ГВт. ДТЭК владеет 72,9% акций "Днипроэнерго", государство – 25% акций.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Візит делегації Держенергоефективності
України до Данії

ГП «ВостГОК» отчиталось за
I полугодие 2017 г.

28.08.2017

На запрошення Українсько-данського енергетичного центру у Данії
перебувала делегація Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України на чолі з Головою агентства С.Д.Савчуком.
Під час перемовин з данськими колегами – представниками Енергетичного
агентства Данії, було обговорено данський досвід щодо використання відходів для
енергоспоживання та перспективи України у цьому напрямі. Було також розглянуто
можливості залучення сучасних данських технологій у сфери енергозбереження та
відновлюваних джерел енергії в Україні. Українська делегація ознайомилася з роботою
енергокомпанії “Bornholms Energi&Forsyning” , підприємства з переробки відходів
«Vestforbrændingen», компанії з переробки біомаси та відходів для генерації енергії
«Rambøll Group» тощо. На зустрічі з менеджментом данського державного Інвестиційного
фонду для країн, що розвиваються (IFU) були розглянуті можливості фінансування
проектів з відновлювальної енергетики в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Читайте також: Як Ахметов і "друзі Порошенко"
розігрують енергетику >>>

16.08.2017

В четверг, 10 августа на ГП “ВостГОК” состоялось расширенное
совместное заседание администрации и профсоюза, в котором приняли
участие руководители и профсоюзные лидеры всех подразделений.
На повестке дня были вопросы выполнения коллективного договора за І полугодие
2017 г. и внесения изменений и дополнений в договор, которые были инициированы на
общем собрании и конференциях трудовых коллективов подразделений комбината.
Председатель профкома первичной профсоюзной организации ГП “ВостГОК” Борис
Филиппов проинформировал о результатах проверки выполнения коллективного договора
и отметил, что договор в основном выполнен. Исполняющий обязанности генерального
директора ГП “ВостГОК” Юрий Шмелев доложил о выполнении администрацией комбината
своих обязательств по коллективным договором и предоставил информацию о
выполнении производственной программы. За I полугодие т.г. ГП “ВостГОК” произведено
продукции, выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 1694 млн. грн. По сравнению
с 2016 г. общий объем производства по всем видам деятельности вырос на 2%. Объем
добычи урановой руды на шахтах составил более 317 тыс. т. Гидрометаллургическим
заводом ГП “ВостГОК” в І полугодии 2017 г. произведено продукции, выполнено работ и
услуг на 355 млн. грн., Переработано 367 тыс. т руды и произведено 496 т оксидного
уранового концентрата, соответственно плановым заданиям. План выпуска серной
кислоты выполнен на 100%, выпущено 72 тыс. т продукции, полностью обеспечена
урановая программа предприятия серной кислотой собственного производства. …
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

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

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

ВостГОКу продлили спецразрешение для
добычи урановых руд
24.08.0217

Комиссия по вопросам недропользования при Госгеонедрах
продлила ГП "ВостГОК" специальное разрешение на эксплуатацию
Смолинской и Ингульской шахт, сообщил министр экологии и природных
ресурсов Украины Остап Семерак.
"Для того чтобы собралась достопочтенная комиссия по вопросам недропользования при Госгеонедрах, понадобились мои неоднократные напоминания и поход шахтеров
на Киев. Только после этого комиссия смогла собрать кворум и принять решение о
продлении спецразрешения для добычи урановых руд для госпредприятия "ВостГОК", сообщил он на страничке в "Фейсбук". При этом О.Семерак потребовал обновления состава
указанной комиссии. "Должна быть сформирована новая команда из профессиональных и,
главное, ответственных перед государством, гражданами и бизнесом людьми", - отметил
он. "Нельзя проводить заседание за заседанием, не собирая кворум, прикрываясь
больничными и оправдываясь другими придуманными историями", - заявил министр.
О.Семарак подчеркнул, что робота Государственной службы геологии должна стать
прозрачной и эффективной. Как сообщалось, Минэкологии еще в июле инициировало
изменение состава комиссии по вопросам недропользования для решения этой проблемы
ВостГОКа, однако к ожидаемому результату это не привело. Действия лицензий "ВостГОКа"
на добычу урановой руды на Смолинской и Ингульской шахт завершились в конце мая начале июня. По данным государственного концерна "Ядерное топливо", остаточный
ресурс Ватутинского месторождения урановых руд, отрабатываемого Смолинской шахтой,
не превышает 1,4 тыс. тонн урана. Ожидаемая отработка этого месторождения ожидается в
течение трех-пяти лет. В конце 2016 года генеральный директор "ВостГОКа" Александр
Сорокин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" прогнозировал, что предприятие в
2017 году ожидает сохранения объемов производства концентрата природного урана на
уровне 2015-2016 гг. – около 1 тыс. тонн. При этом он отметил, что увеличение объемов
производства возможно только в случае вложения инвестиций в Новоконстатнтиновское
месторождение, но даже при наличии необходимых средств в 2017 году, динамика роста
произойдет не ранее 2018-2019 гг. А.Сорокин напомнил, что Ингульская и Смолинская
шахты уже не могут дать прирост. В то же время при вложении инвестиций можно
увеличить добычу руды на Новоконстантиновке, из которой можно получать до 1,5-2,5 тыс.
тонн концентрата урана в год. ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе
предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских
АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне
производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Читайте також: Как жадность
остановила урановые шахты>>>

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Частные украинские компании покупают российский уголь
по 78 долларов за тонну
07.08.2017

Некоторые частные украинские компании закупают энергетический
уголь в России по цене в пределах $78-82 за тонну, но эти поставки могут
быть остановлены в любой момент “решением одного человека”.
“Российский уголь - я бы не сказал, что он дешевый, но некоторыми частными
структурами он закупается на сегодня. Тот расчет, который проводим мы, приблизительный - потому что мы не можем точно сказать, так как это частные компании - это в
пределах $78-80-82 (за тонну)”, - сказал министр энергетики и угольной промышленности
Украины Игорь Насалик. “То, что мы закупаем, скажем, в Южноафриканской Республике это $97. А то, что мы покупаем в США -по пересчету это где-то $111-113. Но не смотрите на
дешевую рыбу”, - добавил он. По его словам, ситуация с поставками угля из РФ сродни той,
что была с поставкой с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей: “в
любой момент решением одного человека эти поставки могут быть остановлены”. Насалик
отметил, что основным источникам поставок в Украину импортного антрацита помимо РФ
выступала ЮАР, однако ее ресурс ограничен и не может в полной мере обеспечить Украину.
Глава Минэнергоугля указал, что вопрос импорта угля из Пенсильвании (США)
прорабатывался с Госдепартаментом США, с посольством и даже на уровне президентов
двух стран. “Говорить, что там есть какая-то коррупционная схема, - это смешно. Тем более
контракт, который подписывался между “Центрэнерго” и США, проходил в посольстве
США”, - сказал министр. По его словам, если сравнить по калорийности и качеству
теплоотдачи, то стоимость американского угля примерно в границах южноафриканского,
однако стоимость доставки из США примерно на 30-35% ниже. Насалик также заявил, что в
настоящее время энергосистема страны работает с наличием запасных мощностей, и “нет
никаких предостережений относительно того, что у нас были какие-то проблемы в
прохождении, в том числе, осенне-зимнего периода”. Глава Минэнергоугля отметил, что
сейчас в Украине запасов угля вдвое больше, чем было в аналогичный период прошлого
года, атомные электростанции также работают в режиме графика.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Это не такое значительное количество шахт. Мы обсудили на коллегии, мы обсудили это с
профсоюзами, то есть мы получили понимание", - добавил он. По словам Насалика, вторая
группа шахт требует большого финансирования, при этом еще одна группа шахт высокорентабельные шахты, на которых с помощью финансирования есть возможность
существенно увеличить добычу угля. "Мы всегда говорили о том, что надо искать
диверсификацию поставок антрацитовой группы угля. Министерство приняло совершенно
другое решение. Мы работали не на позицию диверсификации поставки антрацитовой
группы угля, а вообще на его замещение. Если вы знаете, я уже заявил об этом... что в 2019
году у нас вообще не будет необходимости в антрацитовый группе угля. В частности, нам
не только удалось уменьшить потребление антрацитовой группы по сравнению с 2016
годом. В 2017 году мы уже уменьшили на 3,5 млн, в 2018 году мы планируем на уровне 4,2
млн тонн", - отметил он. По словам Насалика, это дает сигнал по развитию сырьевой базы
на территории Украины, в частности газовой группы угля. При этом в течение 2 лет
необходимо увеличить добычу на 8-8,5 млн тонн. Как сообщалось, Насалик прогнозирует
отказ Украины от угля антрацитовых марок до 2020 года. В 2016 году Украина увеличила
добычу угля на 2,82%, или на 1 119,35 тыс. тонн до 40 864,05 тыс. тонн по сравнению с 2015
годом (тогда добыча составила 39 744,7 тыс. тонн). В частности, добыча энергетического
угля в 2016 году увеличилась на 3,45%, или на 1 093,07 тыс. тонн до 32 502,67 тыс. тонн по
сравнению с 2015 годом, добыча коксующегося угля - на 0,44%, или на 36,28 тыс. тонн до 8
361,38 тыс. тонн. В 2015 году Украина сократила добычу угля на 38,8% до 39,759 млн тонн
угля по сравнению с 2014 годом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГП "Национальная угольная компания"
объединит 33 госшахты

ДТЭК доставил третью партию угля из ЮАР
для энергетики Украины
14.08.2017

Новая партия угля пополнит запасы угля на станциях, которые
покрывают летнюю нехватку мощности в энергосистеме Украины и
готовятся к прохождению осенне-зимнего периода.
Балкер SBI REGGAE доставил в Украину 75 тыс. тонн южноафриканского антрацита.
Судно разгружается. Затем топливо направится на склады Приднепровской и
Криворожской ТЭС. Эти станции поддерживают стабильность энергоснабжения страны в
период летнего пика потребления электроэнергии. С начала августа Криворожская ТЭС в
ночное время работает со средней нагрузкой 600 МВт, в дневное – 735 МВт.
Приднепровская ТЭС работает ночью с нагрузкой – 150 МВт, днем – 200 МВт. При таком
режиме работы станции суммарно сжигают около 10 тыс. тонн антрацита ежесуточно.
«Доставленный ранее импортный ресурс создал необходимый запас прочности на наших
ТЭС для работы в летний период. Благодаря этому население и предприятия бесперебойно
получают электроэнергию. Следующее судно из ЮАР мы ожидаем в середине сентября, что
станет началом активной фазы накопления угля к зиме», - подчеркнул коммерческий
директор ДТЭК Энерго Виталий Бутенко. В рамках заключенного контракта ДТЭК уже
импортировал в Украину 225 тыс. тонн антрацита из ЮАР. Первое судно с 75 тыс. тонн
антрацита для теплоэлектростанций ДТЭК прибыло в Украину 25 мая, второе – 23 июля.
Всего в ЮАР компания законтрактовала 675 тыс. тонн угля. Напомним, ДТЭК работает над
снижением зависимости Украины от импортного антрацита и планирует к началу осеннезимнего периода 2017 года осуществить перевод двух блоков Приднепровской ТЭС с
антрацита на использование угля газовой марки, который добывается в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ДТЭК»

Насалик ожидает добычу угля на госшахтах
в 11-11,5 млн тонн в 2019 г.

Видобуток вугілля в Україні
впав на 27%

07.08.2017

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик
ожидает, что в 2019 году добыча угля на государственных шахтах может
выйти на уровень 11-11,5 млн тонн.
"Я думаю, что к концу 2018 . добыча может выйти на 9 млн тонн на государственных
шахтах. А на 2019 год может выйти на 11-11,5 млн тонн", - сказал министр энергетики и
угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью телепрограмме "Перша
шпальта". Насалик отметил, что все без исключения государственные шахты имеют
возможность увеличить добычу угля. "4 года на государственные шахты вообще не
поставлялось шахтное оборудование. Отсюда и результат. Уменьшение добычи угля с 2014
на 2015 год - 2 млн тонн. С 2015 на 2016 - еще 2 млн минус. Нам удалось в 2016-2017 году
стабилизировать ситуацию. Сейчас идет частичный рост. Но без вложения средств в
шахтное оборудование существенно увеличить добычу угля невозможно. Поэтому в
бюджете этого года предусмотрено, что почти миллиард гривен выдано госгарантий
угольной отрасли. С другой стороны, в планах действий еще дополнительных 800 млн при
распределении в сентябре", - отметил он. При этом, по словам Насалика, на 2018 год
рассматривается выделение дополнительных 2 млрд гривен на шахтное оборудование. По
мнению министра, данные меры позволят полностью заместить импорт антрацита и дадут
возможность вывести шахты на самофинансирование. "То есть не будет дотаций, которые
постоянно шли в шахтную отрасль. И с третьей стороны, это уже хорошая площадка по
приватизации угольных шахт в Украине. Мы идем по пути, мы определили шахты по
наличию промышленных запасов. Если промышленные запасы есть, мы их будем
развивать. Если их нет, мы просто будем закрывать. И для этого идет реструктуризация.

19

11.08.2017

Одобренная правительством Концепция реформирования угольной
отрасли страны до 2020 года предусматривает создание государственного
предприятия "Национальная угольная компания" (НУК).
Ей будут переданы 33 государственные шахты, сообщил вице-премьер Владимир
Кистион на І заседании межведомственной рабочей группы по вопросам урегулирования
кризисных ситуаций в угольной промышленности. "В рамках одной госкомпании
достаточно просто решать административные вопросы, менеджмент сможет гораздо
быстрее и проще передавать оборудование с бесперспективных шахт на другие объекты.
По предварительным оценкам, создание такой компании даст экономию расходов на
содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд грн в год", – сказал вице-премьер. Он
добавил, что НУК должна определиться, какие шахты перспективные, а в какие необходимо
вкладывать финансовый ресурс для их модернизации. Как сообщалось, Кабмин Украины
одобрил Концепцию реформирования и развития угольной промышленности на период до
2020 г. 24 мая этого года, однако сам документ пока не был обнародован. Премьер-министр
Владимир Гройсман на этом заседании отметил необходимость дополнительного
обсуждения целесообразности создания единой госкомпании для предотвращения
возможных коррупционных проявлений. "Важно определиться с этой государственной
компанией, чтобы мы не создали "монстра" внутри угольной промышленности, который
будет очагом коррупции. Поэтому проведем консультации. Возможно, стоит
наблюдательный совет сделать, корпоратизировать. Давайте сделаем так, чтобы было
прозрачно, открыто, понятно и не было никаких претензий", - сказал тогда премьер.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

22.08.2017

Видобуток кам'яного вугілля в Україні в липні 2017 р. в порівнянні з
відповідним періодом 2016 р. зменшився на 26,9% і становив 1,9 млн тонн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
При цьому видобуток вугілля до червня ц.р. скоротився на 1,9%. За 7 міс. видобуто
14,4 млн тонн вугілля, що на 12,2% менше відповідного періоду 2016 р. Зазначимо, що
видобуток кам'яного вугілля в Україні у червні 2017 року в порівнянні з червнем 2016 р.
зріс на 8,7% і також становив 1,9 млн тонн. Відзначимо, що видобуток вугілля в Україні
істотно скоротився з початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 р., адже саме там
знаходилася велика частина вугільних шахт країни. 26 січня ц.р. за керівництвом кількох
народних депутатів почалася блокада окупованих районів Донбасу. 16 березня 2017 року
президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про транспортну блокаду
окупованих районів Донбасу, згідно з яким було припинено переміщення вантажів (в тому
числі, і вугілля) через лінію розмежовування. Нагадаємо, в лютому Міністерство енергетики
та вугільної промисловості ініціювало введення надзвичайного стану на ринку електроенергії через припинення поставок антрациту. З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська
енергетика споживає на рік, понад 9 млн. – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його
залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Раніше міністр енергетики та вугільної
промисловості Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5
мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Американская XCoal отгрузила первую
партию угля в Украину

Спецкомбінати ДК «УкрДО «Радон» отримали частину
обладнання для аварійних бригад
23.08.2017

Американская компания Xcoal Energy and Resources отгрузила в
порту Балтимора первую партию антрацитового угля для ПАО
“Центрэнерго”, которая будет поставлена морем в порт “Южный”.
“Сегодня мы имеем первую отгрузку антрацитового угля из США, который пришел
из Пенсильвании и отгружается здесь, в Балтиморе (штат Мэриленд)”, – сообщил посол
Украины в США Валерий Чалый в ходе пресс-конференции в порту. Он напомнил, что
достигнутые в ходе визита президента Украины Петра Порошенко в США договоренности
предусматривают поставку 700 тыс. тонн антрацитового угля из США. “Цена конкурентная.
Думаю, есть перспектива, что эта цена даже будет уменьшаться”, – добавил посол. По его
словам, такие поставки являются залогом энергетической безопасности Украины и дают
работу, в том числе, украинцам, работающим на американских шахтах. В.Чалый также
сообщил, что рассчитывает на визит в ближайшее время в Украину Рика Перри, отметив
большие возможности для сотрудничества двух стран в энергетической сфере. На
официальной церемонии отгрузки первой партии угля присутствовали также заместитель
министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по
международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal. Напомним,
энергогенерирующее ПАО "Центрэнерго" (78,3% акций принадлежит государству)
заключило с Xcoal Energy & Resources (США) контракт на поставку 700 тыс. тонн угля
антрацитовой группы до конца 2017 г. "В штате Пенсильвания мы посетили пять больших
угледобывающих предприятий. Мы провели переговоры с этими предприятиями. И
наилучшее предложение было получено от Xcoal… Контракт подписан на поставку 700 тыс.
тонн угля до конца этого года", - цитируется заявление руководителя компании Олега
Коземко, который презентовал контракт в посольстве США в Киеве. По его словам, первые
85 тыс. тонн должны прибыть в МТП "Южный" (Одесская обл.) в начале сентября 2017 года.
Он отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, добавив, что
цена угля первой поставки составляет $113/т. "Весь уголь пойдет на Трипольскую ТЭС", уточнил Коземко. Представитель американской компании Xcoal Эрни Трешер отметил, что
его компания является крупнейшим экспортером угля из США. "Это первый случай, когда
энергетический уголь будет поступать из США в Украину", - сказал он. Ранее сообщалось,
что Украина закупит в США минимум 2 млн тонн угля.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

На ЧАЕС почалися "холодні" випробування
сховища СВЯП-2
02.08.2017

Розпочато перший етап комплексних випробувань СВЯП-2 з
імітаторами ВТВЗ. Про це повідомляє прес-служба Державного
агентства України з управління зоною відчуження.
За словами глави агентства, Віталія Петрука, "холодні" випробування є першим
етапом на шляху до "гарячих" випробувань, намічених на грудень 2017 року. Сховище
розраховане на тривале зберігання протягом 100 років. На сьогоднішній день зберігання
відпрацьованого ядерного палива здійснюється в сховище відпрацьованого ядерного
палива "мокрого" типу (СВЯП-1), термін експлуатації якого завершується у 2025году.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Китайці пропонують створити у Сумах
науковий парк
08.08.2017

Китайці пропонують створити у Сумах науковий парк для реалізації
спільних проектів у галузі атомної енергетики. Про це повідомляє
кореспондент Укрінформу.
Таке бажання під час робочої поїздки на Сумщину висловили представники делегації
Китайської національної ядерної корпорації (СNNC), Інституту ядерної енергії Китаю (NPIC)
та Китайської корпорації ядерної промисловості (CNEIC). „Цікавить можливість створення у
Сумах наукового парку за участю NPIC та місцевого Інституту прикладної фізики НАН
України, що став би дієвим майданчиком для об'єднання українських і китайських
науковців, промисловців для вирішення складних завдань. Одним із таких проектів могло б
стати спорудження в NPIC сучасного дослідного комплексу на базі прискорювачів іонів”, зазначили представники китайської сторони під час зустрічі із заступником голови
Сумської ОДА Миколою Подопригорою. Посадовець у свою чергу повідомив, що з метою
подальшого розвитку та поглиблення співробітництва облдержадміністрація внесла на
розгляд Кабміну України пропозиції про включення даного проекту, а також проекту
створення наукового парку у м. Суми до протоколу чергового засідання українськокитайської міжурядової комісії з розвитку торгово-економічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Кабмин утвердил финплан «Энергоатома»
на 2017 год
Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной
атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на 2017 год с
показателем чистой прибыли на уровне 240 млн грн.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 9 августа т.г.. По
словам министра энергетики и угольной промышленности И.Насалика, представлявшего
этот план, чистая прибыль компании в 2017 г. составит 240 млн грн, что на 50 млн грн
больше, чем в 2016 г. «Доходы за 2017 год увеличились до 41,16 млрд грн, что практически
на 2 млрд грн больше, платежи в бюджеты всех уровней составила 10,041 млрд грн, что на
1,8 млрд грн больше, а чистый доход составил 240 млн грн», - отметил министр.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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У Чорнобилі наступного року з'явиться завод з переробки
рідких радіоактивних відходів
11.08.2017

У Чорнобилі до кінця 2018 року буде споруджено завод з переробки
рідких радіоактивних відходів. Про це повідомляє служба новин порталу
vgolos.com.ua
Замовником є ДСП «Чорнобильська АЕС», а підрядником вказано ТОВ СК
«Укрстроймонтаж», - йдеться у контракті, укладеному на майданчику публічних закупівель
ProZorro. Відповідно до договору, укладеного 7 серпня, підрядник зобов'язаний провести
будівельні роботи на суму 11,2 млн грн, а також закупити обладнання на 10,7 млн грн.
Роботи мають завершити до грудня 2018 року. У документі зазначено, що завод з
переробки рідких радіоактивних відходів буде зведено коштом бюджетних грошей і
власних коштів підприємства. За даними YouControl, власницею «Укрстроймонтаж» є
Наталія Микитась – дружина народного депутата Максима Микитася.
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
Вартість ядерного сховища зросла
в дев’ять разів

16.08.2017

Керівництво
американської
компанії
Holtec
International
прокоментувало скандальну інформацію, про те, що проект будівництва
сховища для відпрацьованого ядерного палива в Україні несподівано
здорожчав у дев’ять разів.
На запитання «Главкому», чому вартість будівництва сховища за технологією Holtec
International порівняно з попереднім варіантом 10-12-річної давності подорожчала зі $148
млн до $1,4 млрд, в компанії сказалт: «Holtec не веде проект будівництва Централізованого
сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Проектом будівництва займається
ДП НАЕК «Енергоатом». Компанія Holtec для проекту ЦСВЯП постачає технологію та
спеціальне технологічне устаткування для поводження з відпрацьованим ядерним паливом
на усьому ланцюжку: від АЕС до ЦСВЯП». В Holtec відмовилися назвати термін окупності
проекту ЦСВЯП, порадивши це питання адресувати в «Енергоатом». Але в «Енергоатомі»
відмовилися назвати термін окупності. За неофіційними даними, він може становити до 45
років. В Holtec також наголосили, що компанія надала підтримку «Енергоатому» для
започаткування переговорів з Bank of America Merrill Lynch та корпорацією приватних
закордонних інвестицій (OPIC) із США для залучення кредитів на побудову ЦСВЯП. Нині
«Енергоатом» працює над залученням кредиту Bank of America Merril Lynch на суму $250
млн терміном на 20 років. Восени «Енергоатом» розпочне будівництво централізованого
сховища для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива трьох українських
АЕС спільно з американською Holtec International. На початку червня Кабінет Міністрів
своїм розпорядженням №380-р затвердив поданий Міністерством енергетики та вугільної
промисловості проект «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» загальною вартістю
понад 37,2 млрд грн, або $1,4 млрд. Подібний документ уряд ухвалив ще в 2009 році, де
вартісні показники такогож проекту майже в 10 разів менші.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Westinghouse готовится нарастить свою долю на рынке
ядерного топлива Украины
23.08.2017

09.08.2017







10.08.2017

У липні 2017 р. в рамках реалізації проекту «Інструмент
співробітництва в галузі ядерної безпеки», який фінансується Європейською
Комісією, на спецкомбінати ДК «УкрДО «Радон» поставлено частину
обладнання для аварійних бригад.
Слід додати, що до ДСП «Київський ДМСК» надійшов комплект обладнання для
вилучення радіоактивних відходів з пунктів спеціальної обробки транспортних засобів та
пунктів зберігання відходів дезактивації, що розташовані за межами зони відчуження.
Проведені відповідні навчання з фахівцями спецкомбінату щодо експлуатації обладнання
та його випробування в лабораторних і польових умовах. За словами начальника відділу
технічної політики ДК «УкрДО «Радон» Василя Невмержицького, впровадження обладнання
сприятиме підвищенню безпеки поводження з твердими радіоактивними відходами, які
утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і перебувають за межами зони
відчуження, створенню інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу
навколишнього середовища на державних спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО
«Радон» та вдосконаленню системи аварійного реагування при ліквідації радіаційних
аварій в Україні. Нагадаємо, в рамках проекту «Інтегрована автоматизована система
радіаційного моніторингу навколишнього середовища на державних спеціалізованих
підприємствах Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» з 24 по 28
липня ц.р. тривав візит на ДСП «Київський ДМСК» представників підрядної компанії «NOVIA
a.s.» (Чеська Республіка). На зустрічі експертам, задіяним у проекті, було надано можливість
визначити точні місця розташування постів радіаційного моніторингу на майданчику ДСП
«Київський ДМСК». Відбулося обговорення умов та строків виконання будівельних робіт.
Читати повністю >>>
За матеріалами dazv.gov.ua

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

Американско-японская
компания
Westinghouse
готовится
к
наращиванию поставок ядерного топлива собственного производства на
украинские АЭС и увеличению своей доли на рынке ядерного топлива Украины.
“В ходе своего визита в Вашингтон президент Петр Порошенко заявил о намерении
обеспечить более высокую безопасность этого жизненно важного источника энергии
(ядерного топлива – ред.) путем увеличения поставок топлива Westinghouse… Этот
исторический шаг – в пределах досягаемости, и мы с нетерпением готовимся к реализации
намерений президента и укреплению энергетической независимости страны”, –
приводятся в сообщении слова президента Westinghouse в Европе, на Ближнем Востоке и в
Африке Люка Ван Хулле. По его словам, нарастив долю поставок ядерного топлива
Westinghouse, Украина впервые за годы независимости будет получать большинство
ядерного топлива не из России. Как сообщалось, Украина в 2017 г. существенно сократила
закупки российского ядерного топлива для своих атомных электростанций. В первом
полугодии текущего года Украина сократила закупки ядерного топлива в РФ до 49% с 58%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В текущем году 51% всего свежего ядерного
топлива, купленного Украиной, поступил из Швеции, где расположен завод американскояпонской компании Westinghouse. В денежном выражении закупки российского ядерного
топлива составили $131,1 млн. Ядерное топливо, произведенное в Швеции, обошлось
нашей стране в $82,7 млн.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

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

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

США планує виділити $250 млн на будівництво
ядерного сховища в Україні

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

24.08.2017

Корпорація зарубіжних інвестицій США (Overseas Private Investment
Corporation, OPIC) розгляне надання НАЕК Енергоатом кредиту на $250 млн
для будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива.
Порядок денний зборів ради директорів OPIC свідчить, що розгляд данного питання
планується 14 вересня 2017 року. Нагадаємо, в кінці 2015 року президент "Енергоатому"
Юрій Недашковський заявляв про наміри залучити фінансування в сумі 250 млн доларів у
Bank of America Merrill Lynch для реалізації проекту ЦСВЯП. Тоді йшлося про кредит на 25
років під нижче 7% річних. В 2016 році НАЕК "Енергоатом" домовився з Bank of America
Merrill Lynch про координацію проведення процедури Due diligence, у розробці попередніх
умов фінансування, співпраці з OPIC в частині оформлення страхового поліса і підготовки
документації для випуску облігацій для подальшого кредитування держкомпанії з метою
будівництва ЦСВЯП. Відзначимо, контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і
переможцем відповідного тендера компанією Holtec International був підписаний ще в 2005
році. Контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде
поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного
палива і його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані,
як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також у самому
сховищі. Проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури проект
довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у
2014 році. 12 жовтня 2016 року Кабмін виділив земельні ділянки загальною площею 45,2
гектара в зоні відчуження (Київська обл.) під будівництво ЦСВЯП. 3 листопада 2016 року
Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України схвалила висновок державної
експертизи ядерної та радіаційної безпеки стосовно Попереднього звіту з аналізу безпеки
ЦСВЯП. Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого
ядерного палива; подальше виробництво цих систем зберігання ВЯП буде відбуватися в
Україні. Як зазначив керівник Держатомрегулювання Борис Столярчук, технології Holtec
International, які будуть застосовуватися в українському ЦСВЯП, вже використовуються в
багатьох країнах світу, зокрема, Швеції, Іспанії, Бельгії, США і т.д., і це зайвий раз
підтверджує безпеку цих технологій. Нагадаємо, 6 липня 2017 року НАЕК Енергоатом
отримала ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на будівництво і
введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com

02.08.2017

НКРЭКУ
предусмотрела
установку
электрофильтра
на
котлоагрегате №6 Дарницкой ТЭЦ в рамках инвестпрограммы ООО
"Евро-Реконструкция". Об этом сообщает портал uaenergy.com.ua
В рамках инвестпрограммы также планируется разработать проект реконструкции
системы шлакоотвода котлоагрегатов №5-9. "Есть основания прогнозировать, что уже в
мае следующего года электрофильтр будет установлен. В перспективе ООО "ЕвроРеконструкция", являющееся владельцем Дарницкой ТЭЦ, планирует построить закрытый
склад сухой золы и приступить к рекультивации золошлакоотвала, более известного среди
жителей как "озеро Гарячка". Оснащение ТЭЦ системой отвода шлаков решит вопрос
вредных выбросов в атмосферу", – сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, слова которого
приведены в сообщении. По его словам, выполнение работ по модернизации оборудования
ТЭЦ будет осуществляться за счет увеличения суммы инвестпрограммы ООО "ЕвроРеконструкция" и не повлечет за собой роста тарифа на электроэнергию для киевлян. Как
сообщалось, Дарницкая, Черниговская, Черкасская и Сумская ТЭЦ входят в сферу бизнесинтересов Анатолия Шкрибляка.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Кличко заявив про пошуки компаніїзаміни "Київенерго"
07.08.2017

Віталій Кличко заявив про пошуки владою Києва нової компанії,
котра забезпечуватиме місто теплом замість "Київенерго", що належить
Рінату Ахметову, повідомляє прес-служба КМДА.
"Тривають перемовини з іноземними компаніями-інвесторами, які можуть взяти в
управління теплове господарство столиці. Зокрема, зацікавлення виявили компанії з
Франції, Нідерландів і Польщі", – йдеться в заяві. При цьому він підкреслив: у зв'язку з тим,
що "нинішній стан тепломереж вимагає значних інвестицій", столична влада розглядає
також можливість "повернення їхніх активів в управління місту" – "В столиці створено КП
"Київтеплоенерго", яке зможе за потреби ефективно керувати тепловим господарством".
Читати повністю >>>
За матеріалами ua1.com.ua
На заводі «Енергія» модернізують два котлоагрегати
та замінять електрофільтри

Харьковских ученых уличили в краже средств США, выделенных
на строительство ядерной установки

11.08.2017

24.08.2017

Следователи ГПУ получили доступ к материалам полиции по факту
злоупотребления служебными лицами ННЦ «Харьковский физикотехнический институт», повлекшее тяжкие последствия.
Редакция издания 368.media узнала из материалов уголовного производства
№42017000000001799 по ч.5 ст.191 УК, что следователи установили, как служебные лица
Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», ООО
«Торгово-закупочное предприятие «Торгсервис», ООО «Производственный комплекс «Свет
шахтера», ООО «Стальконструкция», ООО «Стальконструкция ЛТД» на протяжении 20122017 г. растратили деньги, выделенные правительством США на строительство ядерной
установки «Источник нейтронов», путем их перечисления на счета фирм с признаками
фиктивности. Таким образом, Печерский районный суд разрешил следователям ГПУ изъять
материалы расследования другого уголовного дела в полиции в отношении все тех же
служебных лиц ННЦ «ХФТИ». «Источник нейтронов» это прототип безопасной ядерноэнергетической установки, который будет работать на необогащенном уране. То есть, в
новом типе ядерной установки интенсивность протекания ядерной реакции деления
изотопа управляется ускорителем электронов и не дает дойти до критической массы.
Напомним, что в апреле 2010 г. во время визита в США тогдашний президент Виктор
Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при
технической и финансовой помощи США. В марте 2012 г. Украина в полном объеме
выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив вывоз в Россию при содействии США и
МАГАТЭ последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского
физико-технического института. В рамках реализации двусторонних договоренностей с
США Украина получила эквивалентное количество низкообогащенного урана и
соответствующее оборудование. Кроме этого, при финансировании США начались работы
по строительству на базе Харьковского физико-технического института установкиисточника нейтронов. Контрольный запуск исследовательской ядерной установки
«Источник нейтронов» состоялся в марте 2016 при участии президента Петра Порошенко и
посла США Пайетт. Тогда Петр Пеорошенко отметил, что общая стоимость инвестиций
составляет 85 млн долларов. К слову, Украина стала первой страной, которая воплощает
такой проект. В Бельгии подобный, но более масштабный, реализуют только в 2024 году.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
ФГИ продал "Вайс Трейд" 33% в "УкрТВС" в 51,9 раза
дороже стартовой цены
30.08.2017

ФГИ Украины продал ООО "Вайс Трейд" принадлежащие ему 33,3%
акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по
производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС", Киев) на открытом аукционе
за 47 млн 799,9 тыс. грн, что в 51,9 раза выше начальной цены.
Стартовая цена пакета акций составляла 921 тыс. грн, шаг аукциона - 92,1 тыс. грн.
Всего в аукционе участвовали шесть претендентов, из которых двое активно торговались
за пакет. По ходу торгов участники, в частности, поднимали цену на 10, 50, 100 и 101 шаг.
Заместитель главы ФГИ Юрий Никитин выразил удовлетворение итогами аукциона по
продаже госдоли в "УкрТВС", в результате которого было сделано свыше 500 шагов. По его
словам, результаты торгов и количество принявших в них участников подтверждают, что
ФГИ организовывает открытые и прозрачные аукционы, участие в которых могут принять
как украинские, так и иностранные компании. Ю.Никитин выразил надежду, что "Вайс
Трейд" в ближайшее время перечислит в госбюджет средства за покупку 33,3% "УкрТВС" и
госдоля в этом СП перейдет в собственность этой частной компании. Андрею Каримову
принадлежит 100% "Вайс Трейд" с уставным капиталом 229,565 тыс. грн. Как сообщалось, в
апреле 2006 года пресс-служба тогда еще Минтопэнерго Украины сообщила со ссылкой на
решение собрание акционеров "УкрТВС" о решении СП приобрести у российской стороны
технологии по производству комплектующих тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных
электростанций Украины. "УкрТВС" в 2016 г. реализовало продукцию стоимостью 102,687
млн грн, получив убыток на уровне 0,1 млн грн. Штат предприятия насчитывает всего 7
сотрудников, балансовая стоимость основных фондов - 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность "УкрТВС" составляет 27,12 млн грн., а кредиторская - 124,64 млн грн. "УкрТВС"
создано в конце 2001 г. с целью развития кооперационных связей между предприятиями
атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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НКРЭКУ предусмотрела установку электрофильтра
на Дарницкой ТЭЦ

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» триває реконструкція
обладнання: модернізація котлоагрегату № 2 із заміною електрофільтру.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«У рік в Києві утворюється близько 1,2 млн тонн сміття, близько 30% від цієї
кількості спалюють на заводі «Енергія». Два роки тому ми почали реконструкцію
обладнання цього заводу. За 2015-2016 роки ми здійснили модернізацію котлоагрегатів №
3 і № 4, на яких замінили електрофільтри. Загальна вартість робіт – 49,1 млн грн. Цього
року вже приступили до аналогічних робіт на котлоагрегаті № 2. Вартість робіт на цей рік –
близько 11 млн грн. У планах також і модернізація котла № 1», – повідомив заступник
голови КМДА. За словами Петра Пантелеєва, також здійснюється проектування установки
сучасної системи очищення димових газів. «Наступного року після затвердження проекту
плануємо розпочати роботи і закінчити їх у 2020-му році. Після цього завод «Енергія» буде
абсолютно таким самим, як найсучасніші заводи Європи», – поділився планами
представник муніципалітету. Відзначимо, завод «Енергія» – один з філіалів «Київенерго». В
2013 році КИЇВЕНЕРГО розробило і розпочалов виконання програми модернізації
підприємства. Обсяг інвестицій у перший етап програми склав 28 млн гривень. На другому
етапі, у 2015–2018 рр., КИЇВЕНЕРГО інвестує в розвиток підприємства 210 млн грн. Перший
етап програми модернізації КИЇВЕНЕРГО відбувся в 2014 р. Цього року КИЇВЕНЕРГО
розпочало реалізацію ряду проектів, направлених на скорочення обсягу споживання газу та
зниження газової залежності в умовах дефіциту енергоносіїв при підготовці до
проходження опалювального періоду 2014-2015. Одним з таких заходів був проект з
виробництва теплової енергії за рахунок спалення твердих побутових відходів (ТПВ)…
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
ТЭС ДТЭК в июле нарастили отпуск
электроэнергии на 12,2%
12.08.2017

Тепловые электростанции холдинга "ДТЭК" в июле нарастили
отпуск электроэнергии на 12,2% - до 2,834 млрд кВт*ч по сравнению с
предыдущим месяцем, сообщила пресс-служба холдинга.
"Традиционно летние месяцы характеризуются высокими скачками потребления
электроэнергии в дневное время, когда население массово включает кондиционеры. Такие
скачки покрывает гидрогенерация и тепловая генерация, в том числе станции ДТЭК.
Одновременно в прошлом месяце увеличилось потребление электроэнергии из-за
возобновления работы двух химических предприятий в Черкассах и Ривном", - отмечают в
ДТЭК. По данным холдинга, принадлежащие ему ТЭС, использующие уголь газовой группы,
в июле нарастили производство электроэнергии на 10,6% по сравнению с июнем - до 2,604
млрд кВт*ч. В ДТЭК добавляют, что также возникла необходимость увеличить генерацию
электроэнергии на станциях, использующих импортный антрацит: они в прошлом месяце
произвели 230 млн кВт*ч, что на треть больше, чем в июне. Как сообщалось, в состав ДТЭК
входят энергогенерирующие компании "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК
Днипроэнерго". ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами
группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ГЕС & ГАЕС.

Укргидроэнерго начнет строительство второй очереди
Днестровской ГАЭС еще в этом году

На Чернігівщині на базі цукрового заводу
будують біоТЕС
17.08.2017

У селищі Линовиця Чернігівської області йде будівництво біогазового
комплексу на базі цукрового заводу. Про це повідомляється на 24news.com,
передає ukrsugar.com
Сировиною для генерації енергії на біогазовому комплексі потужністю 2,4 МВт буде
служити буряковий жом - побічний продукт виробництва цукру. Замовником будівництва є
«Городище-Пустоварівська аграрна компанія», яка володіє сільськогосподарськими
підприємствами в Прилуцькому та Варвинському районах Чернігівської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrsugar.com
Біогазовий завод на базі очисних споруд запрацює у
Новоград-Волинському
18.08.2017

Біогазовий завод планують побудувати за межами міста на базі
комунального підприємства міської ради "Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства".
Наразі мерія підготувала відповідний лист на ім'я голови Новоград-Волинської
райдержадміністрації, в якому йдеться про сприяння у погодженні на виготовлення та
затвердження містобудівної документації детального плану території для будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій біогазової установки на території каналізаційних очисних споруд.
Читати повністю >>>
За матеріалами dr.ck.ua
На Деївському звалищі німці
добуватимуть біогаз
22.08.2017

У Кременчуці німецький інвестор добуватиме газ з твердих побутових
відходів, які є на Деївському звалищі, а потім вироблятиме з нього
електроенергію. Про це пише видання vestnik.in.ua
Рішення було прийнято остаточно, через 8 років перемовин, які тривали між
німцями та владою Кременчука. Раніше, «Вісник» вже писав про те, що у Кременчуці німці
висувають нові умови у переробці сміття на біогаз. Тоді мова йшла про те, що у разі, якщо
видобуток газу міститиме більше 40% метану, або переробка сміття у біогаз виявиться
економічно не вигідною справою, вони зможуть забрати своє обладнання у будь-який час
та піти з полігону. Сьогодні у міськраді повідомили, що відбувся конкурс, і німці перемогли,
а тому, вони вже можуть приступати до роботи. Були обговорені й деякі умови, які раніше
викликали сумніви у депутатів міськради. Наразі домовилися, що інвестор не полишатиме
переробку сміття у Кременчуці за умови, що видобуток газу становитиме 200 куб.м/год., а
не як була раніше висунута умови – 300 куб.м/год. Прорахували, що з 200 куб.м/год
вироблятимуть 470 кВт електроенергії. Після домовленостей передбачається, що на
полігоні побутових відходів для генерування електроенергії та її подальшого продажу за
«зеленим» тарифом, буде встановлено необхідне обладнання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vestnik.in.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

У I півріччі 2017 р. потужності відновлювальних джерел енергії
в Україні перевищили 1,46 ГВт
08.08.2017

За підсумками 6 місяців 2017 р. в Україні було побудовано 79 нових
об'єктів відновлювальної енергетики сумарною потужністю 182,7 МВт.
Загальні інвестиції в ці проекти перевищили 210 млн євро.
Такі дані представлені в аналітичному звіті, підготовленому експертною групою IB
Centre в рамках підготовки до 9-го Міжнародного форуму та виставки новітньої енергетики
Східної Європи SEF-2017 KYIV, який відбудеться у Києві 9-11 жовтня (Конгресновиставковий центр “Парковий”). Таким чином, станом на 1 липня 2017 р. загальні
потужності відновлювальних джерел електроенергії в Україні, включаючи об'єкти сонячної
та вітрової енергетики, малої гідроенергетики та електростанцій на біомасі (біогазі) склали
1461,7 МВт. За I півріччя цього року загальні потужності сонячних електростанцій зросли в
Україні на 132 Мвт (на 23% відносно показника станом на 1 січня 2017 р.) - до 705 МВт. За
вказаний період було побудовано 67 нових сонячних електростанцій. Потужності
вітропарків зросли за звітний період на 20,7 МВт (+4,7% з початку року) - до 458,7 МВт
(дані Української Вітроенергетичної Асоціації, УВЕА). Це зростання було забезпечене у І
півріччі за рахунок будівництва компанією “Еко-Оптіма” вітропарку “Старий Самбір 2”.
Проте введення в експлуатацію даного об'єкта заплановане на вересень 2017 р. Потужності
малих ГЕС складають станом на 1 липня 2017 р. 120 МВт (+2 МВт за І півріччя). Приріст
потужностей об'єктів електрогенерації на біомасі склав також майже 2 МВт - до 33 МВт. За
прогнозом експертів SEF-2017 KYIV, до кінця 2017 р. українські та зарубіжні девелопери
реалізують в Україні понад 70 нових інвестиційних проектів у сфері відновлювальної
енергетики загальною встановленою потужністю понад 430 МВт. Зокрема, у II півріччі
цього року в Україні буде побудовано 57 нових великих і середніх, а також кілька сот малих
дахових сонячних електростанцій із сумарною потужністю близько 360 МВт. Так один із
найбільших ринкових гравців - компанія KNESS, планує побудувати за вказаний період
понад 10 об'єктів потужністю 150 МВт. Компанія “Токмак Солар” має намір реалізувати 8
проектів потужністю понад 60 МВт. Компанія US Solar планує реалізувати 6 проектів
потужністю 30 МВт. Також понад 30 МВт встановлених потужностей планує побудувати
компанія “Рентехно”, 40 МВт - компанія Helios Strategia. Ще один значний ринковий гравець
- компанія “Атмосфера”, планує побудувати понад 24 МВт, із яких 15 МВт - дахові сонячні
електростанції. Інші компанії планують побудувати понад 20 різних за розмірами об'єктів
загальною потужністю 16 МВт. Також до кінця 2017 р. очікується будівництво 800-1000
приватних дахових сонячних електростанцій невеликої потужності (10-30 КВт). У сегменті
вітрової енергетики у II півріччі 2017 р. приріст очікується на рівні понад 50 МВт - до 510
МВт. Зокрема компанія “Віндкрафт Україна” планує в листопаді ввести в експлуатацію
перші 41,4 МВт Новотроїцької ВЕС (загальна потужність парку складе 70 МВт). Компанія
“Гюріш” розпочала будівництво вітропарку “Овід 1” потужністю 30 МВт. Крім цього в
серпні у Миколаєвській області компанією “Фурлендер Вінд Технолоджі” буде встановлено
першу турбіну потужністю 3,3 МВт. У сегменті малої гідроенергетики очікується незначний
приріст на рівні 0,8 МВт, які будуть побудовані у рамках модернізації та розширення
потужностей існуючих малих ГЕС. Найбільшими гравцями, за даними IB Centre, в цьому
сегменті є компанії "Акванова Гідроресурс", "Новосвіт", "Енерго-Інвест". У сегменті біомаси
прогноз зростання потужностей складає 4 МВт до 37 МВт - електрогенерація та понад 26
МВт до 306 МВт - теплогенерація. Таким чином, за підсумками 2017 р. загальні потужності
об'єктів відновлювальної енергетики в Україні можуть досягнути рівня 1,9 Гвт, що
складатиме понад 4,3% в загальному енергобалансі.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
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ПАО “Укргидроэнерго” планирует в 2017 году начать строительство
второй очереди Днестровской ГАЭС в составе гидроагрегата № 4. Об этом
говорится в сообщении ”Укргидроэнерго”.
Как заявил директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки ПАО
“Укргидроэнерго” Олег Ососков, программой развития гидроэнергетики на период до 2026
года, одобренной распоряжением Кабинета министров Украины от 13 июля 2016 года №
552-р, предусмотрена реализация проекта строительства второй очереди Днестровской
ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата. Также Ососков отметил, что действующим
проектом строительства второй очереди Днестровской ГАЭС выполнено обоснование
целесообразности строительства 4 гидроагрегата за счет увеличения мощности в
генераторном режиме — 324 МВт, в насосном — 421 МВт (прирост мощности составляет
33,3%), а также за счет увеличения годовой выработки электроэнергии на 768 млн кВт-ч
(прирост выработки электроэнергии составляет 34,1%). Отметим, ПАО "Укргидроэнерго"
в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль на 12,4% (на 146,418 млн грн) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 327,543 млн грн. Согласно
сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие
возрос на 3,4% (на 98,416 млн грн) – до 2 млрд 988,977 млн грн, тогда как валовая прибыль
– сократилась на 0,9% (на 14,519 млн грн), до 1 млрд 676,331 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Нова міні-ГЕС запрацює на
Житомирщині
07.08.2017

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у
Житомирській області зареєстровано документи про готовність до
експлуатації міні-гідроелектростанції на Житомирщині.
Об’єкт знаходиться на річці Случ в місті Баранівка, за межами населеного пункту.
Замовник будівництва – ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн». Загальна площа забудови
становить 298,0 м², а виробництво електроенергії – 353 кВт/год з подачею в енергетичні
системи України. Виробництво електроенергії на міні-гідроелектростанціях дозволяє
економити значні обсяги паливноенергетичних ресурсів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Первомайську ГЕС може приватизувати норвезька
компанія AICE HYDRO
11.08.2017

Норвезька компанія AICE HYDRO A.S. зацікавилася приватизацією
Первомайської гідроелектростанції. Про це повідомляє Фонд державного
майна України, передає hromadske.ua
«Компанія у своєму листі до Фонду повідомила, що розглядає можливість участі в
аукціоні з продажу Первомайської ГЕС», – йдеться в повідомленні. У листі зауважувалось,
що засновники компанії мають багаторічний досвід розробки та управління проектами з
малих гідроелектростанцій в Норвегії, а відтак – її присутність на українському ринку «буде
взаємно продуктивною в контексті обміну інноваціями та найкращим досвідом». «Наразі
компанія хоче оцінити свої можливості інвестицій в об’єкт та гідроенергетичний потенціал
Первомайської станції», – додали у Фонді держмайна.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua

 СЕС.

Трифанівську сонячну електростанцію ДТЕК ВДЕ
введено в експлуатацію
03.08.2017

Операційна компанія ДТЕК ВДЕ ввела в експлуатацію Трифанівську
сонячну електростанцію (СЕС) потужністю 10 МВт в Херсонській області. Про
це повідомляє прес-служба компанії «СКМ».
Станцію підключено до Об’єднаної енергетичної системи України, вона генерує
«зелену» електроенергію. Будівельні роботи на Трифанівській сонячній електростанції
розпочалися в березні і завершилися в другій половині липня 2017 р. На СЕС встановлено
37 тисяч сонячних панелей виробництва JA Solar та інвертори компанії АВВ. З 1 серпня
станція виробляє електричну енергію та відпускає її в енергосистему України. Щорічно
сонячна електростанція генеруватиме 11-12 млн кВТ•год «зеленої» електроенергії. Цього
достатньо для енергозабезпечення 15 навколишніх селищ. Завдяки роботі Трифанівської
СЕС економія викидів СО2 в атмосферу становитиме близько 12 тисяч тон на рік за рахунок
зниження завантаження підприємств традиційної генерації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
Франція надасть допомогу для проекту будівництва сонячних
електростанцій на Чорнобильській АЕС
12.08.2017

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон провів переговори з
Тимчасовим повіреним Франції в Україні Крістофом Ле Рігольором та
обговорили проекти сонячної енергетики в Чорнобильській зоні.
Загальне бачення проекту буде розроблене за допомогою французьких фахівців до
кінця цього року. «Є принципова згода Уряду Франції виділити фінансування на допомогу
Україні в розробці техніко-економічного обґрунтування для проекту будівництва сонячних
електростанцій в зоні відчуження», – повідомив Володимир Кістіон. Водночас Укренерго як
системний оператор ОЕС України вже до жовтня розробить технологічні та економічні
показники, а саме схемурозбудови мережевої інфраструктури в зоні відчуження та зоні
безумовного відселення для забезпечення підключення майбутніх потужностей сонячної
енергетики в обсязі до 1200 МВт. Реалізація проекту є надважливим інфраструктурним
проектом для нашої держави, який дозволить втричі збільшити загальний об’єм сонячної
генерації в Україні. Україна та Франція поєднає результати досліджень, викладені в обох
документах з тим, щоб ефективно реалізувати надважливий для країни проект, який
дозволить втричі збільшити загальний об’єм сонячної генерації в Україні.
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

Китайські компанії побудують сонячні
електростанції в Україні

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

19.08.2017

Китайська державна компанія ССЕС і приватна компанія GCL
підписали протокол для реалізації проектів у сфері енергетики в Одеській,
Миколаївській та Херсонській обл.
«Незважаючи на зниження Верховною Радою України 2016 року «зелених тарифів»,
компанії ССЕС (China National Complete Engineering Corporation) і GCL (Golden Concord
Holdings Limited) зацікавлені і успішно ведуть переговори за проектом сонячної енергетики
в Одеській області», - заявила директор Української асоціації Шовкового шляху Silk Link
Ірина Никорак. Коментуючи розчарування CNBM зниженням Верховною Радою в 2016 р.
тарифів на електроенергію, вироблену сонячними електростанціями, Никорак зазначила,
що Рада прийняла рішення, яке відповідає національним інтересам держави. «Компанія
CNBM заходила на український ринок за часів президентства Януковича у співпраці з
Клюєвим, деталі умов їх спільної роботи не публікуються, але сума інвестицій складає ≈$1
млрд. Безумовно, коли компанія увійшла на ринок, їй надавалося лобі на дуже високому
рівні, але з втратами для бюджету нашої країни. У 2016 р. Верховна Рада проголосувала за
прийняття закону про «зелений» тариф, який відповідає національним інтересам держави»,
- коментує директор Silk Link. Як повідомлялося, Верховна Рада знизила «зелений» тариф
на електроенергію, вироблену сонячними електростанціями потужністю більше 10 МВт,
введеними в експлуатацію до 30 червня 2015 року, в 1,8 рази. Голова правління китайської
компанії CNBM назвав рішення Ради дискримінаційним по відношенню до китайських
державних інвестицій і «втілює практику виборчого законодавства в Україні». Під цю
категорію підпадають сонячні електростанції, власником яких на сьогодні є CNBM.
Зведенням цих станцій займалася компанія Activ Solar побіжного екс-глави адміністрації
президента Андрія Клюєва та його брата, побіжного депутата Ради Сергія Клюєва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukr.media
 ВЕС.

ДТЭК провел общественные слушания по
строительству Приморской ВЭС
04.08.2017

Энергохолдинг "ДТЭК" провел общественные слушания по проекту
строительства двух очередей Приморской ветряной электростанции (ВЭС)
мощностью 200 МВт в Запорожской обл.
"1 и 2 августа прошли встречи с жителями Борисовского сельского совета и города
Приморск, на территории которых планируется построить первую очередь станции.
Вблизи этих населенных пунктов будут установлены 26 ветроэлектроустановок (ВЭУ). Еще
26 ВЭУ – Приморская ВЭС-2 – будут расположены в границах Ботиевской объединенной
общины. Слушания в Ботиево прошли 3 августа …. Жители поддержали строительство
станции", - говорится в сообщении. ДТЭК намерен сдать в эксплуатацию обе очереди
Приморской ВЭС до 2020 г. Общая стоимость проекта – около €300 млн. При строительстве
станции предполагается использовать ВЭУ установленной мощностью 3,8 МВт
производства компании General Electric. Как сообщалось, "ДТЭК" в 2011 г. начал
строительство Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области и в
октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная
мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Україна готова забезпечити потреби Казахстану в вітроустановках
мультимегаватного класу
15.08.2017

Україна презентувала на ЕКСПО-2017 у Астані понад 100 розробок і
проектів у сфері альтернативної енергетики. Про це в ході прес-брифінгу,
організованого розпорядником участі України в ЕКСПО-2017 – Торговопромисловою палатою України, розповіли представники нашої країни.
Серед проектів – розробки вітряної та сонячної енергетики, проекти виробництва
енергії з біомаси, проекти мікро- і міні-ГЕС. Ознайомитися з ними можна в інтерактивній
інформаційно-пошуковій системі, яку на виставці презентує секція України. Великий
бізнес-інтерес до українських розробок і проектів, особливо в сфері вітряної енергетики, з
боку казахстанської і світової спільноти вселяє оптимізм відносно подальшого розвитку
успішної співпраці. «Перспективи нарощування торговельного обороту між Україною та
Казахстаном очевидні. По-перше, це пов'язано з відновленням торгівлі, а по-друге, – з
появою нових ніш для співпраці в галузі альтернативної енергетики. Участь України у
ЕКСПО-2017 стала каталізатором посилення активності бізнесу. Упевнений, уже наступного
року ми підтвердимо це зростаючими показниками. Перший крок уже зроблено –
Міністерство енергетики Республіки Казахстан відібрало чотири українських розробки для
подальшого використання в країні. Це – вітрогенератори загальною потужністю 2 і 2,5
МВт компанії «Фурлендер Віндтехнолоджі», автономний модульний будинок компанії
«Passive Dom», фотоелектричні жалюзі «Солар Гепс» і колектор на основі концентратора
сонячної енергії «Сінеко», – зазначив віце-президент ТПП України, в.о. комісара павільйону
України на ЕКСПО-2017 Сергій Свистіль. Наразі Україна є безсумнівним лідером серед країн
пострадянського простору у розвитку вітряної енергетики. Загальна встановлена
потужність об'єктів вітроенергетики України у 2016 році досягала 437,7 МВт. Це стало
можливим багато в чому і завдяки дуже високому, навіть за світовими мірками, «зеленому»
тарифу, прийнятому в Україні, який на даний час перевищує 10 євроцентів за вироблений
кіловат/ год електроенергії. Крім того, існує бонусна система стимулювання виробництва
обладнання для ВДЕ на території України. Так, якщо частка української складової в
обладнанні становить більше 30%, замовник отримує надбавку в розмірі 5% до «зеленого»
тарифу, у разі перевищення 50-відсоткового рівня – 10%. Наприклад, ступінь локалізації
обладнання української компанії «Фурлендер Віндтехнолоджі» перевищує 50%, отже її
замовники отримують «зелений» тариф у цілому 11,3 євроцента за вироблений кіловатгодину електроенергії. На сьогоднішній день «Фурлендер Віндтехнолоджі» – єдине
підприємство
на
пострадянському
просторі,
яке
виробляє
вітроустановки
мультимегаватного класу. Предметом особливої гордості компанії є реалізований проект
першого сучасного вітропарку в Республіці Казахстан, який був побудований у 2015 році на
замовлення казахстанського державного багатопрофільного енергетичного холдингу АТ
«Самрук-Енерго». «Фурлендер Віндтехнолоджі» при проектуванні вітропарку застосувала
унікальне обладнання, здатне працювати в широкому температурному діапазоні від -40º С
до +40º С, характерному для Північного Казахстану. Загальна встановлена потужність
вітропарку в м. Єрейментау – 45,1 МВт. Для проекту було пробудовано 22 вітроустановки,
одиничною потужністю 2,05 МВт кожна. «Ми знаємо, що Казахстан дуже добре ставиться до
українських вітроустановок і планує масове будівництво вітропарків до 2020 року. Крім
того, Казахстан завжди високо оцінює якість української продукції і віддає їй перевагу
серед інших країн. Ми вже реалізували перший дуже вдалий проект в м. Єрейментау. Але,
сподіваюся, це тільки початок. Зведена нами ВЕС є першою чергою великого проекту
загальною встановленою потужністю 300 МВт. Компанія «Фурлендер Віндтехнолоджі» має
амбітні плани взяти участь у розширенні проекту. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
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Фонду держайна та Deloitte & Touche розпочинають
проект підтримки приватизації
03.08.2017

ФДМУ підписав Меморандум з «Deloitte Consulting Overseas Projects
LLC» та ТОВ «Делойт і Туш» щодо початку проекту «Підтримка приватизації,
вдосконалення управління та підвищення прозорості».
Проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID Ukraine. У
рамках роботи Меморандуму передбачається надання підтримки Фонду у підготовці
акціонерних товариств енергетичного сектору до приватизації. Йдеться про ПАТ
«Центренерго»,
АК
«Харківобленерго»,
ПАТ
«Хмельницькобленерго»,
ПАТ
«Миколаївобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ВАТ
«Тернопільобленерго». Ці об‘єкти Фонд планує продати у наступному році. Крім цього,
технічна допомога також буде направлена на покращення корпоративного управління та
вдосконалення роботи Фонду.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМУ
НАБУ в суді домоглося повернення 57 млн грн
ДП «Енергоринок»

09.08.2017

Національне антикорупційне бюро України домоглося визнання
недійсною угоди між ПАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго», за якою
інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 млн грн.
Вищий господарський суд України 3 серпня підтримав задоволення відповідного
позову Національного бюро в повному обсязі, залишивши без змін рішення судів першої та
апеляційної інстанцій. Нагадуємо, угода між ПАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго»
укладена у квітні 2016 р. Нею передбачено зарахування зустрічних однорідних вимог між
зазначеними суб’єктами, що суперечило вимогам Закону України «Про електроенергетикус
і «Правилам користування електричною енергією». На підставі дії зазначеної угоди ПАТ
«Азот» у грудні’15 – січні’16 уникло сплати за спожиту електрику. За цим фактом детективи
Національного бюро влітку 2016 року відкрили кримінальне провадження, в рамках якого
НАБУ подало позов про визнання недійсною відповідної угоди, яка стала юридичною
підставою для скоєння злочину. Вищий господарський суд України на підставі ст.203, 215,
228 Цивільного кодексу України визнав угоду недійсною. Відтак, на виконання рішення
суду ПАТ «Азот» має перерахувати 57 млн грн на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ПАТ «Черкасиобленерго». Після зарахування до цих коштів буде
застосований алгоритм оптового ринку електричної енергії України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua
Продаж акцій ще двох енергокомпаній
скасували - немає охочих
15.08.2017

Запланований на 16 серпня аукціон з продажу 25% акцій ПАТ
"Сумиобленерго" не відбудеться через відсутність заявок. Про це повідомила
спеціаліст відділу забезпечення клірингу та розрахунків біржі
"Перспектива" Олена Капітонова.
З тієї ж причини не відбудеться аукціон з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго",
повідомили в Українській міжбанківській валютній біржі. При цьому у Фонді держмайна
повідомили, що отримали заявку на аукціон з продажу 25% акцій ПАТ "Донецькобленерго".
В понеділок стало відомо, що аукціон з продажу акцій ПАТ "Одесаобленерго" не відбудеться
через відсутність заявок. Нагадаємо, ФДМ 24 липня оголосив початок проведення аукціонів
з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергокомпаній. 25% акцій "Одесаобленерго"
належить Україні, 32,5183% - компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (Київ), 17,98% компанії V.S. Energy International N.V. (Нідерланди). VS Energy контролюється російськими
бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним і Сергієм
Шаповаловим. Основними акціонерами "Донбасенерго" є держава з часткою 25% і ПрАТ
"Енергоінвест-Холдинг" з пакетом ≈ 61%. Бенефіціаром "Енергоінвест-Холдинг" раніше
значився донецький бізнесмен Ігор Гуменюк, хоча справжнім господарем "Донбасенерго"
називали сина екс-президента Олександра Януковича. У 2016 бенефіціарами "ЕнергоінвестХолдинг" стали американець Роберт Бенш і грек Андреас Церні. Останній відомий як
виходець із України Андрій Чорний, у минулому він займався продажем українського
вугілля за кордон. За даними ЕП, Олександр Янукович зберіг вплив на компанію.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Схвалено Концепцію реформування
теплоенергетики
18.08.2017

Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері
теплопостачання. Про це повідомляє прес-cлужба Віце-прем'єр-міністра Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.
Її мета – зменшення споживання газу та інших енергоресурсів для виробництва
теплової енергії, фінансове оздоровлення галузі та залучення інвестицій, запровадження
прозорої ефективної системи розрахунків між учасниками ринку теплоенергетики. Крім
того, ця реформа вперше за роки Незалежності спрямована на споживача, який повинен
отримати якісну послугу та зменшити витрати на споживання енергоресурсів. Так Віцепрем’єр-міністр прокоментував прийняття на засіданні КМУ Концепції реалізації державної
політики в сфері теплопостачання. «Сьогоднішня ситуація на ринку теплоенергетики не
дозволяє стимулювати капіталовкладення та залучати інвестиції. Національні системи
теплопостачання, збудовані за радянських часів, потребують глобального перезавантаження. Впровадження Концепції дозволить запровадити оптимальне поєднання в межах
населеного пункту індивідуального, автономного та централізованого теплопостачання,
відкриє шлюзи для інвестицій та в галузь, розв’яже проблеми взаємостосунків між
учасниками ринку, клірингових розрахунків, касового розриву, накопичення боргів, дасть
можливість децентралізувати теплопостачання», - зазначив Геннадій Зубко. Він підкреслив,
що Концепція має короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий план дій.
Передбачає такі основні напрямки: підвищення технологічного рівня систем теплопостачання, збільшення частки альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії,
забезпечення розвитку систем теплопостачання на основі оптимального поєднання у
межах населеного пункту різних видів теплопостачання (централізованого, автономного,
індивідуального), впровадження механізмів стимулюючого тарифо-утворення, спрощення
процедур реалізації інвестиційних проектів, перехід на розрахунки грошовими коштами в
частині відшкодування підприємствам наданих населенню пільг та субсидій. …
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
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Инвестиционный проект "Нефтегаза" в рамках кредита
КНР требует доработки
02.08.2017

В Гааге начался процесс «Нафтогаза» против РФ
за активы в Крыму
08.08.2017

Международный арбитражный суд начал рассмотрение иска НАК
«Нафтогаз Украины» и 6 ее дочерних компаний против РФ по возмещению
нанесенных незаконным захватом РФ активов группы в Крыму.
Как свидетельствуют материалы, «Нафтогаз» предварительно оценил убытки в $2,6
млрд. Иск инициирован «Нафтогазом» и его дочерними компаниями – «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» - 17
октября 2016 г. В письме от 19 января 2017 г. Россия указала, что не признает юрисдикцию
Международного арбитража по иску «Нафтогаза» и не назначила своих представителей.
Ранее «Нафтогаз» отмечал, что после незаконного вторжения в Крым и оккупации
полуострова в 2014 г. РФ применила масштабную и хорошо скоординированную схему
лишения украинских компаний их имущества без выплаты компенсации. Согласно позиции
«Нафтогаза», у него в Крыму был ряд энергетических активов, захват которых российской
стороной нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, требующее от России
уважения и защиты украинских активов. Схема, использованная Россией, помимо других
действий, предполагала шаги к формальной национализации нефтяных и газовых активов
«Нафтогаза» в Крыму, включая вооруженный захват буровых платформ и передачу
практически всех крымских активов «Нафтогаза» российской государственной компании.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и ее шесть дочерних компаний инициировали
упомянутое арбитражное производство 17 октября 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 РИНОК

Украина за 7 мес. 2017 г. увеличила
добычу газа на 3,2%
02.08.2017

Добыча природного газа в Украине в январе-июле 2017г. увеличилась,
по оперативным данным, на 3,2% (на 372,3 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года – до 12 млрд 43,9 млн куб. м.
В том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 8 млрд 776,5 млн куб.
м (+3% к январю-июлю-2016), ПАО "Укрнафта" – 694,1 млн куб. м (-9,2%), другими
компаниями – 2 млрд 573,3 млн куб. м (+7,9%). Как сообщалось, добыча природного газа в
Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом –
до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Отметим, Украина в январе-июле 2017 года увеличила импорт
природного газа в 2,4 раза (на 4 млрд 724,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 8 млрд 142,1 млн куб. м. По расчетам агентства "Интерфакс-Украина",
в том числе со стороны Словакии в январе-июле-2017 было импортировано 6 млрд 377,5
млн куб. м, Венгрии – 1 млрд 57,6 млн куб. м, Польши – 707 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМПАНІЇ

Новые игроки: зайдут ли в Украину
американские добытчики газа
31.07.2017

В июне т.г. года в Минэнерго заявили, что две небольшие
американские компании - Frontera Resources и Longfellow Energy собираются
заняться добычей углеводородов в Одесской и Полтавской областях.
Среди лоббистов первой называют бывшего посла США Джона Хербста, а вторую
якобы продвигает окружение президента Петра Порошенко. Впрочем, источник в Кабмине
сообщил, что правительство заинтересовано в более серьезных игроках с западного рынка.
Определенность по этому вопросу появится после визита в Украину министра энергетики
США Рика Перри. Подробнее о перспективах выхода американцев на украинский рынок – в
материале РБК-Украина. ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
В «Укргаздобыче» рассказали о перспективах
черноморского шельфа
02.08.2017

ПАО «Укргаздобыча», при условии получения лицензии от
Государственной службы геологии и недр, сможет добывать из
Черноморского шельфа не более 500 млн кубометров газа в 2020 г.
«Там реально есть газ, он разведан, и его ресурсы превышают 50 млрд куб. м. Мы в
начале года подали заявку в Госгеонедра, но пока ответа нет. Разрешение на разработку
месторождений в море, по закону, не нужно согласовывать с местными властями. Могу
сказать одно: если «Укргазвыдобування» все-таки получит лицензии на шельф, то в 2020 г
мы будем добывать там около 0,5 млрд куб. м в год. Но мы продолжаем работать над этой
темой, ждем решения», - сказал первый заместитель председателя правления ПАО
«Укргаздобыча» Александр Романюк. Он добавил, что добычей газа из шельфа успешно
занимается румынская сторона. «В румынских водах стоят платформы американского
нефтегазового гиганта ExxonMobil. Они успешно добывают газ на границе с Украиной», сказал Романюк. Отметим, ПАО «Укргаздобыча» рассчитывает, что по результатам 2018
года рост добычи природного газа ускорится до 9%. «Плановый показатель добычи,
заложенный в «Стратегии 20/20» на этот год, - 15,2 млрд кубометров, и мы его достигнем.
Впервые за многие годы получим рост добычи около 4%. На 2018 год мы по каждому
направлению видим в деталях, как достичь 16,5 млрд кубометров (9% роста)», - сказал
Романюк. При этом он отметил, что без получения новых лицензий плановый показатель
добычи 20 млрд кубометров в 2020 году будет достичь невозможно, поскольку на 20182020 годы стратегией предусмотрены достаточно серьезные объемы добычи газа, которые
предстоит поднять из неразведанных месторождений.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Минэнерго заявляет, что инвестиционный проект НАК "Нефтегаз
Украины" в рамках кредита Государственного банка развития (ГБР)
Китайской Народной Республики (КНР) требует доработки.
Согласно сообщению, Минэнерго считает, что генеральным кредитным договором,
который был подписан между "Нефтегазом" и ГБР КНР в 2012 г., планировалось направить
кредитные средства на другой инвестиционный проект. Минэнерго сообщило, что
получило от Министерства экономического развития и торговли положительную оценку
данного проекта, но с предостережением, что проект не соответствует цели, которая
определена в генеральном кредитном договоре. Минэнерго добавило, что только в 2017 г.
"Нефтегаз" впервые подал инвестиционный проект. В инвестиционном проекте указано,
что в представленном "Нефтегазом" в генеральном кредитном договоре предусмотрено,
что не менее 60% товаров и услуг должно быть китайского происхождения и поставщик
оборудования будет избираться по результатам открытого тендера. Учитывая положения
законодательства Украины о проведении публичных закупок, существует риск
невозможности использования кредитных средств, поскольку победителем тендера может
стать любой поставщик оборудования. Также комиссия по проведению государственной
экспертизы инвестиционных проектов при Минэнерго отметила отсутствие анализа
соответствия
технических
характеристик
выбранного
оборудования
задачей
инвестиционного проекта и анализа возможности реализации проекта за счет собственных
средств и/или привлечения кредитных средств международных финансовых организаций
и/или других финансовых институтов.
Как сообщалось, Минэнерго приняло решение о предоставлении негативного заключения инвестиционному
проекту "Нефтегаза" в рамках кредита ГБР КНР на сумму 265 млн долларов. "Нефтегаз" планировал использовать
кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также 5 установок для
капитального ремонта скважин и, согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная
добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд куб. м в течение 15 лет. В 2016 году "Нефтегаз " получил чистую
прибыль в размере 26 528,989 млн гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27
749,272 млн гривен. Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827
млн гривен по сравнению с 2015 годом.

Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Держгеонадр хоче позбавити Новинського
дозволу на видобуток газу
03.08.2017

Держслужба геології та надр України зупинила для ПАТ
«Укргазвидобуток» дію спецдозволу на видобуток природного газу на
Островерхівському родовоищі в Харківській області.
Про це йдеться в наказі №332 від 28 липня (з додатком), який підписав тимчасово
виконуючий обов’язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк. Про причини призупинення дії
спецдозволу в наказі не вказано, зазначено лише, що підставою для такого рішення стало
порушення газодобувачем умов користування надрами. Протягом 30 днів фірма повинна
ліквідувати порушення. Якщо цього не буде зробелно, Держгеонадр буде просити суд
анулювати спецдозвіл. «Укргазвидобуток» контролюється «Смарт-холдингом» народного
депутата Вадима Новинського (Опозиційний блок). Компанія входить до топ-20
газодобувачів України, вона володіє спеціальним дозволом на промислову розробку
Островерхівського газоконденсатного родовища терміном дії до 2027 року. В травні уряд
призначив в.о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка, який до того очолював ДАБІ в
Житомирській області. Саме по округу в Житомирській області було обрано народним
депутатом Бориса Розенблата (БПП), якого Генеральна прокуратура звинувачує в
отриманні хабара за вирішення питання з отримання приватною компанією спецдозволу
на видобуток бурштину. В цій справі також проходить інший нардеп – Максим Поляков,
якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди. В рамках цієї справи в червні
Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Держгеонадр.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ЕИБ планирует выделить EUR37 млн на увеличение
производства газа в Украине
04.08.2017

Европейский
инвестиционный
банк
(ЕИБ)
рассматривает
возможность выделения кредита на EUR37 млн для увеличения
производства природного газа в Украине, сообщает uaenergy.com.ua
"Проект направлен на увеличение производства природного газа путем установки
новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых
месторождениях Украины", – говорится в сообщении ЕИБ на его сайте. Согласно ему, общая
стоимость проекта оценивается в EUR98 млн, однако другие источники финансирования не
уточняются. В документе отсутствует название конкретного заемщика, однако говорится,
что этот проект относится к проектам в госсекторе. Крупнейшей газодобывающей
компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране, является
"Укргазвыдобування" (УГВ) – 100% "дочка" НАК "Нафтогаз Украины". Разработанная УГВ
программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд м³ – в 2017 г.,
16,5 млрд м³ – в 2018 году, 18,3 млрд м³– в 2019 году и 20,1 млрд м³– в 2020 г. В январеиюле 2017 года УГВ увеличила добычу на 3% к январю-июлю-2016 года – до 8,78 млрд м³,
тогда как ПАО "Укрнафта", в котором государству принадлежит 50%+1 акция, сократило ее
на 9,2% – до 694,1 млн м³, а другие компании нарастили на 7,9% – до 2,57 млрд м³.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
УГД проведет оценку запасов на 153 месторождениях и
45 перспективных площадях
04.08.2017

ПАО «Укргаздобыча» объявила тендер на проведение оценки
ресурсов и запасов углеводородов на 153 действующих месторождениях и
45 перспективных площадях. Об этом говорится в тендерной документации.
Компания-подрядчик должна провести оценку и аудит месторождений и
перспективных площадей (на которых планируется открытие новых месторождений) на
основании имеющейся в архивах УГД информации о геологическом строении, результатах
сейсморазведывательных работ и других данных. Проведение оценки должно быть
завершено до февраля 2018 г. УГД оценивает, что стоимость этих услуг не превысит 51,5
млн грн. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 августа, начало работ ожидается
15 сентября. Напомним, что первый замглавы «Укргаздобычи» Александр Романюк
считает, что без получения новых лицензий плановый показатель добычи 20 млрд куб. м в
2020 г. будет достичь невозможно, поскольку на 2018-2020 гг. стратегией предусмотрены
достаточно серьезные объемы добычи газа, которые предстоит поднять из неразведанных
месторождений. При том, что за последние полтора года Полтавская область не
согласовала компании не одной новой лицензии, 58 раз отказав в прошении.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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В июле ENGIE увеличила импорт газа
в Украину в 8 раз
14.08.2017

В июле французская энергокомпания ENGIE увеличила поставки
природного газа в адрес своей дочерней компании ООО «Энжи Энерджи
Менеджмент Юкрейн» в 8 раз – до 18 млн куб. м.
Кроме поставок для своей «дочки», в июле французская компания продавала газ
НАК «Нафтогаз Украины» – в адрес госхолдинга было поставлено примерно 27 млн куб. м
ресурса. Как сообщал OilNews, 1 августа «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» получила
лицензию НКРЭКУ на торговлю природным газом, что дает ей право непосредственно
продавать газ конечным потребителям. Еще один международный трейдер – Trafigura, в
июле нарастил поставки на 27% – до 80 млн куб. м и по результатам прошлого месяца стала
третьим крупнейшим импортером газа после НАК «Нафтогаз Украины» и компании «ЭРУ
Трейдинг». В июле после годичного перерыва импорт газа возобновило ООО «Группа
УМВБ»; аффилированная с ним товарно-сырьевая биржа УМВБ проводит форвардные торги
газом. В июле «Группа УМВБ» купила около 13 млн куб. м у люксембургской ArcelorMittal
Energy S.C.A. До этого ArcelorMittal Energy поставляла газ исключительно на родственное
металлургическое предприятие «Криворожсталь» (Днепропетровская область). ENGIE –
одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией,
передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой
природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 г. оборот
компании составил €66,6 млрд. ООО «Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн» учреждено в
Киеве в августе 2016 г. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% – АО
«Сопранор» (обе – Франция). Руководителем является Ольга Жуковская.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Госкомпания выкупила 100% владельца лицензии
на Юзовскую площадь

15.08.2017

НАК Надра Украины и ее дочерняя компания Укрнаукагеоцентр
сконцентрировали 100% компании Надра Юзовская (владеет лицензией
на разработку крупнейшего в Украине Юзовского месторождения
сланцевого газа).
Изначально Надра Украины владела 90% Надра Юзовской. Остальные 10%
принадлежали киевской СПК Геосервис, которую СМИ связывали с "семьей" Януковича.
После победы малоизвестной Yuzgaz B.V. в новом конкурсе (объявленном после выхода из
проекта Shell) на заключения соглашения о разделе продукции (СРП) по Юзовскому
месторождению, доля СПК Геосервис (10%) должна была отойти нидерландской компании.
Из-за резонанса, Кабмин отказался утвердить результаты нового конкурса, победителем
которого стала Yuzgaz B.V. Таким образом, 10% уставного капитала Надра Юзовской
остались нераспределенными, поскольку СПК Геосервис вышла из проекта. Yuzgaz B.V.
пошла с исками в суд и выиграла все три инстанции. Суд признал незаконным решение
правительства об отказе Yuzgaz в участии в СРП по Юзовской площади и обязал Кабмин
возобновить рассмотрение заявки компании. После этого 10% нераспределенной доли
были выкуплены государственной Надра Украины и ее дочерней компанией
Укрнаукагеоцентр. Теперь НАК Надра Украины владеет 99% капитала Надра Юзовской,
Укрнаукагеоцентру принадлежит 1%. СПК Геосервис остается владельцем 10% другой
компании, созданной для реализации сланцевых проектов - Надра Олесская. Эта компания
владеет лицензией на разработку Олесской площади во Львовской обл. В 2015 г. из этого
проекта вышла американская корпорация Chevron. Владельцы самой СПК Геосервис
поменялись в 2015 г. Если раньше собственниками компании были Сергей Стовба (40%),
Игорь Попадюк и Оксана Хрящевская (по 30%), то с октября 2015 года 100% уставного
капитала компании перешли малоизвестной кипрской компании Plast Trading Limited.
Читать полностью >>>

Читайте также: Крупнейшая газовая площадь
ушла тайным инвесторам >>>

По материалам biz.liga.net
ПАТ «Укргазвидобування» і компанія Crosco
видобуватимуть газ на полтавщині

данным Комиссии по защите конкуренции Сербии, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова
покупает Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова). По сообщениям многих СМИ,
Ахметова изначально ассоциировали с Vanco International, но по каким-то причинам самый
богатый олигарх Украины отрицал свою причастность к компании. Vanco International,
100% ”дочка” компании Vanco Energy Company (США), в апреле 2006 года была признана
победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции, добыча
которой будет вестись на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского
нефтегазоносного участка. В октябре 2007-го Vanco Int. переуступила права и обязанности
по СРП компании Vanco Prykerchenska, созданной в августе 2007 года. Собственниками
Vanco Prykerchenska с равным долевым участием являются Vanco Int., ДТЭК, Shadowlight
Investments Limited российского бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания
Integrum Technologies Limited. Пришедшее затем правительство Юлии Тимошенко в 2008
году вышло из СРП (разорвав соглашение), после чего Vanco обратилась в международный
арбитраж, одновременно продолжая предлагать правительству Украины возобновить
сотрудничество в рамках СРП. Истинной причиной разрыва называли нежелание
Тимошенко отдавать шельф Черного моря Ринату Ахметову. После прихода к власти
президента Виктора Януковича правительство Николая Азарова в апреле 2011 года
одобрило мировое соглашение с Vanco Prykerchenska, поручив внести изменения в договор
о распределении углеводородов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
НАК "Нафтогаз Украины" наймет компанию-советника
для продажи активов в Египте
21.08.2017

НАК
"Нафтогаз
Украины"
намерен
заключить
договор
с
инвесткомпанией Lazard Freres SAS (Франция) для помощи в возможной
продаже своих активов в Египте, сообщает delo.ua
Как говорится в сообщении НАК, стоимость услуг Lazard составит $1,25 млн, что на
$200 тыс. меньше ожидаемой стоимости закупки. В компании поясняют, что дважды (31
марта и 17 мая) объявляли открытые торги по отбору инвестсоветника, однако оба раза
предложения на них подавала только Lazard. Поэтому была применена переговорная
процедура. В обязанности советника входят, в частности, анализ и рекомендации в
отношении текущей ситуации на рынке, проведенных и запланированных аналогичных
сделок, необходимых мер для максимизации инвестиционной стоимости активов с целью
принятия "Нафтогазом" окончательного решения о целесообразности продажи активов в
Египте. Помимо того, Lazard займется созданием перечня потенциальных инвесторов и
возможных способов их привлечения, организацией переговоров с такими инвесторами, а в
случае принятия соответствующих решений - структурированием сделки или сделок. Срок
оказания услуг - до 31 декабря 2018 года. Lazard специализируется на инвестиционнобанковских услугах, имеет филиалы в 43 городах 27 стран, в 2016 году завершила 264
сделки на сумму $347 млрд. Председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
в конце 2016 года сообщил, что госхолдинг рассматривает возможность продажи активов
компании в Египте, поскольку этот бизнес не приносит особой прибыли в связи с падением
цен на нефть. Позже главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко
заявлял, что если оценка превысит ожидания компании, НАК будет ставить вопрос о
продаже египетских активов перед наблюдательным советом и правительством.
"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Закордоннафтогаз" осуществляет разведку и
эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта - South Wadi El
Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых
составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений,
подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с
одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной
нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El — Wadi Holding Petroleum Company), с другой.
Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет. "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 delo.ua

17.08.2017

Українська
компанія
«Укргазвидобування»
домовилась
з
хорватською CROSCO про буріння 12 нових газових свердловин у
полтавській області. Про це повідомляє портал uprom.info
Це перший в історії української компанії проект, який виконує іноземний підрядник
із застосуванням надсучасного бурового обладнання, повідомив прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман. Він додав, що проект сприятиме вирішенню питання енергетичної
незалежності України за рахунок збільшення власного газовидобутку. В компанії уточнили,
що бурові роботи планується проводити на Яблунівському нафтогазоконденсатному
родовищі. Раніше «Укргазвидобування» повідомляла, що на Харківщині знайдено поклади
газу із запасами ≈ 200 млн м³. Відзначимо, «Укргазвидобування» 8 серпня за результатами
тендеру замовило ПАТ «Виробниче об’єднання «Автотранспортник» автомобільних кранів
на 71,99 млн грн. До грудня поставлять 20 автокранів КС-55727-F-12 на базовому
повнопривідному шасі МАЗ-6317F5 (6х6) вантажопідйомністю 25 т і довжиною стріли 27,1
м по 3,60 млн грн. Ціна угоди на 27% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,40 млн
грн. ВО «Автотранспортник» володіє Валентин Затхей, співвласник дилера МАЗ в Україні
ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» разом із Михайлом Затхеєм. Вони також
володіють ТОВ «Фастівське транспортно-комерційне підприємство «Транском» удвох, а
раніше – ще й СП «Матра Лтд» зі Світланою Затхей. Загалом із квітня 2015 року переможець
виграв тендерів на 197,84 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Украина использует соглашение о разделе продукции с Vanco
Рината Ахметова в суде против России
18.08.2017

Межведомственная комиссия по организации заключения и
выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) отменила решение от
июня 2008 г. об отмене государственной регистрации соглашения с Vanco
Prykerchenska о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах
Прикерченского участка шельфа Черного моря.
Отмечается, что при рассмотрении этого вопроса заместитель главы МИД Елена
Зеркаль указала на необходимость ускорить выполнение всех положений мирового
соглашения между Украиной и Vanco Prykerchenska для подготовки иска Украины в
Международный суд ООН против РФ о нарушении положений Конвенции ООН по морскому
праву. Межведомственная комиссия по СРП также поручила межведомственной рабочей
группе в 30-дневный срок внести предложения о новой редакции СРП с Vanco
Prykerchenska. Как известно, энергохолдинг “ДТЭК” украинского олигарха Рината Ахметова
27 ноября 2012 года подписал договор купли акций Vanco Ukraine Ltd (Британские
Виргинськие о-ва), который позволит увеличить долю в этой компании с 25,5% до более
50%. По мнению информированных источников, таким образом Ахметов лишь
легализировал свою причастность к компании, хотя изначально ею владел. Напомним,
недавно власти возобновили лицензию Vanco на разработку шельфа. Как сообщалось, по
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Компания «Укрнафта» сократит инвестиционную
программу и персонал
22.08.2017

Компания
«Укрнафта»
вынуждена
существенно
сократить
инвестиционную программу во второй половине текущего года из-за не
продления 9 лицензий на добычу нефти и газа и связанных с этим
финансовых потерь.
Компания также рассматривает ряд мер по снижению затрат, в том числе меры по
сокращению персонала в ряде структурных единиц, с тем чтобы обеспечить полную и
своевременную уплату налогов. Компания подготовит соответствующие планы и начнет их
реализацию до конца текущего месяца. По состоянию на 18 августа из-за незаконного
непродления лицензий и вынужденной остановки добычи на ряде месторождений уже
недополучено 560 млн грн. чистого дохода. До конца года ожидаемые потери чистого
дохода составят порядка 1.8 млрд грн. Расчеты показывают, что если ситуация с
продлением лицензий не изменится, то во второй половине 2017 года компания сможет
полностью выполнять текущие налоговые обязательства только при условии сокращения
инвестиционной программы и операционных затрат, в том числе и за счёт заработных
плат. Правление «Укрнафты» поручило подготовить план мероприятий по снижению
затрат, который должен обеспечить полные и своевременные расчеты по налоговым
обязательствам. Меры по снижению затрат включают приостановку ряда инвестиционных
проектов и сокращение инвестпрограммы как минимум на 500 млн грн., что приведет к
снижению уровня добычи не только в текущем году, но и в последующих периодах. Также
изучается возможность сокращения персонала в ряде производственных и сервисных
подразделений, которое может составить до 1,5 тысячи сотрудников. Джонатан Поппер,
Исполнительный вице-президент «Укрнафты» по вопросам корпоративной стратегии и
развития: «Экономические потери компании в конечном итоге означают потери для
государства и акционеров. Если учитывать недополученные налоговые поступления,
потерянные объемы производства и прибыль, то порядка 75% потерь приходится на
государство, которое является крупнейшим акционером «Укрнафты». Эта ситуация также
негативно отразится на сотрудниках и их семьях, учитывая, что компания будет
вынуждена сократить персонал». «Укрнафта» продолжает настаивать, что отказ в
продлении лицензий со стороны Госгеонедр является незаконным. Это подтверждено
рядом судебных решений, обязывающих регулятора продлить и выдать 9 лицензий на
добычу нефти и газа. Компания рассчитывает, что Госгеонедра должны безусловно
выполнить решения суда и продлить действие лицензий. Вместе с тем, учитывая риски
ненадлежащего исполнения судебных решений со стороны государственных органов,
компания вынуждена принимать меры по сокращению затрат. Отметим, в ноябре 2016 и
марте 2017 компания подала два иска о продлении 3 (Заводивское, Коржевское и
Козиевское) и 6 лицензий (Южно-Панасовское, Анастасиевское, Артюхивское, Рыбальское,
Качаливское и Липоводолинское месторождения). 3 августа 2017 года после рассмотрения
в апелляционной инстанции вступило в силу решение окружного админсуда г. Киева,
обязывающее Госгеонедра продлить на 20 лет и выдать лицензии на Заводивское,
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Коржевское и Козиевское месторождения. Суд указал на неправомерность действий
Госгеонедр и незаконность отказа в продлении лицензии из-за налогового долга. 11
августа Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство с
целью выполнения судебного решения. Суд первой инстанции также удовлетворил иск
«Укрнафты» о продлении 6 лицензий. Не согласившись с решением суда, Госгеонедра
подали апелляцию. В ближайшее время ожидается назначение даты слушания. Напомним,
ПАО Укрнафта 31 июля подала иск в Окружной административный суд Киева против
Кабинета министров с требованием отменить постановление №519 от 4 июля, которым
правительство внесло изменения в порядок выдачи и продления специальных разрешений
на пользование недрами. В тот же день Укрнафта подала ходатайство об обеспечении
своего иска путем остановки действия оспариваемого постановления. Согласно последним
изменениям порядка выдачи и продления спецразрешений, Госгеология получила право
продлевать лицензии нефтегазовым компаниям с налоговым долгом исключительно на те
месторождения, от добычи на которых зависит газоснабжение прилегающих населенных
пунктов. Этот документ был принят специально для возобновления газоснабжения ряда
сел Сумской области, которые остались без газа после остановки Укрнафтой добычи на
двух месторождениях в этом регионе. Тем не менее лицензии на эти месторождения так и
не были продлены, а само постановление не устроило Укрнафту, поскольку вернуло
Госгеонедрам право не продлевать лицензии компаниям, которые не в полном объеме
платят налоги. ...
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

млн) привела к тому, что совокупный убыток JKX за шесть месяцев составил $4,18 млн,
тогда как первое полугодие-2016 компания завершила с совокупной прибылью $4,04 млн.
JKX уточняет, что ее обязательства по заимствованиям сократились незначительно - с $16,8
млн до $16,3 млн, тогда как свободные денежные средства упали с $14,3 млн до $4,2 млн,
что, вероятно, связано с ростом капитальных инвестиций с $2,2 млн до $10,4 млн. Компания
напоминает, что в январе-июне т.г. она сократила среднесуточную добычу углеводородов
на 17,3% по сравнению с январем-июнем-2016 - до 8,598 тыс. boepd (баррелей нефтяного
эквивалента, boepd). Ко второму полугодию 2016 г. сокращение добычи составило 12,6%. В
Украине снижение добычи в январе-июне 2017 г. составило 8,5% к первому полугодию
2016 года - до 3,766 тыс. boepd. Как сообщалось, JKX в 2016 году сократила чистый убыток в
2,2 раза - до $37,12 млн при снижении выручки на 16,6% - до $73,85 млн. Компания
объясняла высокий уровень чистого убытка такими факторами, как необходимость
обеспечения производства на базе высоких налогов 2015 г., а также смена правления в
январе 2016 г. Без их влияния чистый убыток составил всего $7,5 млн, что в 3,4 раза ниже
аналогичного показателя за 2015 г. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, Glengary Overseas Limited
Александра Жукова - 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group - 19,92%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Директор скандальної Yuzgas назвав
власників компанії

Газодобывающая компания «Эско-Пивнич», входящая в состав
группы Burisma, начала импортировать природный газ. Об этом OilNews
сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное
исследование.
В середине августа компания оформила импорт около 5 млн куб. м, основной объем
газа зашел через Венгрию, небольшая часть - через Словакию. Поставщиком является
швейцарская Axpo Trading AG, которая последние два года продает газ целому ряду других
украинских компаний, в частности государственному НАК «Нафтогаз Украины». Напомним,
что в апреле этого года импорт газа начала другая газодобывающая компания «Укрнефтебурение», но в первой половине августа, по предварительной информации, она
поставок не осуществляла. «Эско-Пивнич» с мая 2017 г. регулярно выставляет природный
газ (по 5-7 млн куб. м) на электронные торги на «Украинскую энергетическую биржу»
(УЭБ). Компания «Эско-Пивнич» входит в Burisma Holdings, подконтрольный Николаю
Злочевскому. Также холдинг владеет украинскими добывающими компаниями «Пари»,
«Первая украинская нефтегазовая компания» и «Алдеа». В портфеле Burisma также
разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и АзовоКубанском бассейнах. В целом Burisma владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу
углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ. Совокупный объем
добычи природного газа в 2016 г. составил более 1 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Burisma начала импортировать
природный газ
28.08.2017
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Бенефіціарами компанії "Юзгаз Бі.Ві." є громадяни Канади Ярослав
Кінах і Тімоті М. Елліотт. Про це заявив директор компанії "Юзгаз Бі.Ві."
Ярослав Кінах, передає "Інтерфакс-Україна".
22 серпня відбулося засідання робочої групи Міжвідомчої комісії з організації
укладення та виконання угод про розподіл продукції, яка була створена з метою
продовження розгляду запиту "Надра Юзівська" і "Юзгаз Бі.Ві." з поступки долі участі
"Надра Юзівська" по Юзівській Угоді. "Сьогодні нарешті почався розгляд наших
інвестиційних пропозицій уповноваженим державою органом в передбачений українським
законодавством спосіб. Початок офіційного розгляду дає нам можливість виконати
обіцянку: відкрити бенефіціарів компанії "Юзгаз Бі.Ві.", - заявив Кінах. "Юзгаз Бі.Ві."
повідомляє, що поточними бенефіціарами фонду прямих інвестицій "Емерстоун Енерджі
Ес.Сі.Ес.пі." і, відповідно, компанії "Юзгаз Бі.Ві." є громадяни Канади Ярослав Кінах і Тімоті
М. Елліотт ", - заявив він. "Після отримання згоди уряду на поступку на запропонованих
умовах компанія "NAFTA as" (Словаччина) стане учасником проекту в якості його
фактичного оператора і акціонера компанії "Юзгаз Бі.Ві." з часткою 50%. Також ведуться
переговори про залучення в якості інвестора проекту однією з Північноамериканських
нафтогазових компаній", - додав директор компанії. Відзначимо, Тімоті М. Елліотт відомий
як топ-менеджер Serinus Energy Inc (раніше Kulczyk Oil Ventures Inc) з активами в Румунії, де
на різних посадах він працював з 2006 року. Нагадаємо, в жовтні 2015 року ТОВ "Надра
Юзівська" (контролюється НАК "Надра України") оголосила новий конкурс по залученню
інвестора для реалізації УРП щодо Юзівської площі замість компанії Shell, яка відмовилася
від участі в цьому проекті. Переможцем конкурсу в липні 2016 року була оголошена Yuzgas
B.V. Yuzgas B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для
участі в конкурсі з проекту розвідки і видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська на
умовах угоди про розподіл продукції з урядом України. Emerstone Energy входить в
Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха. За словами Кінаха, фонд
розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але імена їх тримає у секреті. Наразі
відомо, що раніше він був членом наглядової ради компанії "XXI століття" та одним з
організаторів ІPO компанії на Лондонській біржі. Лід-менеджером того розміщення
виступав ІNG Bank, у якому за цей напрямок відповідав Макар Пасенюк. Юзівська ділянка
площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на
території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал
Юзівської площі перевищує 3 трлн куб м умовного пального, а базовий сценарій її розробки
передбачає вихід на щорічний видобуток в 10 млрд куб. м, оптимістичний - в 20 млрд куб. м.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Укргазвидобування отримає більше 1 млрд кубів газу від 50 ГРП
виконаних ВО«Белоруснефть»
23.08.2017

ВО
«Белоруснефть»
завершило
перший
проект
для
Укргазвидобування з інтенсифікації видобутку блакитного палива на
діючих свердловинах. Про це пише geonews.com.ua
Починаючи з грудня 2016 р., ПАТ «Укргазвидобування» вже отримало додаткових
168 млн м³ газу за рахунок проведених ВО «Белоруснефть» 50-ти операцій ГРП на 32
свердловинах. За результатами роботи ВО «Белоруснефть», коефіцієнт успіху склав 105%,
що перевищило очікування ПАТ «Укргазвидобування». Загальний кошторис робіт з ГРП ВО
«Белоруснефть», визначений за результатами тендерів через електронну систему Prozorro,
склав ≈ $6,9 млн. При цьому, додатковий прибуток ПАТ «Укргазвидобування» у наступні 5
років складе близько $67 млн. Нагадаємо, влітку 2016 р. ПАТ «Укргазвидобування» провело
через систему Prozorro низку аукціонів щодо здійснення 100 робіт з інтенсифікації
видобутку. У тендерах брали участь провідні сервісні компанії: Halliburton, Weatherford,
Tacrom, ВО «Белорусьнефть». За результатами торгів перемогли ВО «Белоруснефть» та
Tacrom, які запропонували найнижчу ціну. Загальний кошторис 100 ГРП склав 373,895 млн
грн замість очікуваних 540 млн грн. Слід зазначити, що Укргазвидобування
законтрактувало ГРП по цінам в рази нижчим, ніж приватні нафтогазові компанії в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
JKX в I пол.-2017 сократила убыток на 23,8%
25.08.2017

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и
России в январе-июне 2017 года сократила чистый убыток на 23,8% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $7,68 млн.
Как сообщается в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже
(LSE), выручка JKX за первое полугодие выросла на 7,4% - до $37,99 млн, тогда как валовая
прибыль упала на 29% - до $4,51 млн, а операционный убыток - на 9%, до $5,3 млн. После
публикации отчета и сообщения об очередной смене руководства курс акций компании на
LSE упал сразу на 8,8%. Компания объясняет снижение убытка тем, что в январе 2016 г. она
понесла $3,1 млн расходов в связи с заменой правления. В отчетном периоде JKX также
столкнулась с непредвиденными расходами в $1,4 млн, связанными с предоставлением
выходных пособий исполнительным директорам после годового собрания акционеров 30
июня 2017 г. "На финансовые результаты компании за І полугодие 2017 года положительно
повлияли повысившиеся цены на нефть и газ, что компенсировалось снижением производства", - говорится в отчете. В то же время, как указывается в документе, суще-ственно
меньшая, чем в январе-июне-2016, позитивная курсовая разница ($3,5 млн против $14,13
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Изменения в Совете директоров
Regal Petroleum plc
29.08.2017

Компания Regal Petroleum plc (входит в группу Smart Energy),
осуществляющая в Украине разведку и добычу нефти и газа, сообщает об
изменениях в составе Совета директоров с 29 августа 2017 года.
Так, г-н Эдриан Коутс (Adrian Coates) покинул должность Независимого директора
компании, которую занимал в течение последних 9 лет. Вместо него к Совету директоров
присоединился г-н Брюс Барроуз (Bruce Burrows). В настоящее время он является главным
финансовым директором и директором Lekoil Limited. Г-н Барроуз имеет большой опыт
работы в нефтегазовой отрасли и, в частности, в Украине и Восточной Европе, поскольку
занимал должность финансового директора JKX Oil & Gas plc в течение 14 лет до 2011 г. Он
является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии.
Имеет степень бакалавра Университета Кентербери (Новая Зеландия) и Диплом по
бухгалтерскому учету Университета Виктории (Новая Зеландия). За последние пять лет
занимал должность директора следующих компаний: Seven Energy (UK) Limited, Seven
Energy Finance Limited, Seven Energy BVI Limited, Exoro Holding BV, Rialto Energy Limited
(теперь называется Azonto Petroleum Ltd). Ранее сообщалось, что Regal Petroleum plc была
основана в 1996 г. и является публичной компанией, акции котируются на Лондонской
бирже AIM. В Украине компания осуществляет свою деятельность через Представительство
«Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» и ООО «Пром-Энерго Продукт». Все компании
входят в состав группы Smart Energy. Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн
Лимитед» владеет специальными разрешениями на промышленную разработку
Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений
(Полтавская обл.) сроком действия до 2024 г. ООО «Пром-Энерго Продукт» владеет
специальными
разрешениями
на
промышленную
разработку
Васищевского
газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2032 года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт-Холдинг»
Польская PKN Orlen начала поставки
газа в Украину
30.08.2017

Польская компания PKN Orlen в августе, помимо нефтепродуктов,
начала поставлять в Украину и природный газ, говорится в исследовании
«Консалтинговой группы А-95».
Единственным получателем ресурса пока является ООО «Торговый дом «Сокар
Украина». Газ поступает через газоизмерительную станцию «Германовичи» на польской
границе. По оперативным данным, в первой половине августа PKN Orlen поставил в
Украину до 6 млн куб. м. PKN Orlen, помимо трейдинга природным газом, через свою
дочернюю компанию Orlen Upstream занимается и его добычей в Польше и Канаде.
Сообщается, что по результатам 7 месяцев 2017 г, группа PKN Orlen поставила в Украину
порядка 360 тыс тонн бензинов и дизтоплива, что составляет 10,5% в структуре импорта.
PKN Orlen – одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих
компаний, которая владеет НПЗ в Польше, Чехии и Литве
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
.
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Близкие к Порошенко люди могут получить контроль
над частью облгазов – експерт

АО "Укртранснафта" в I полугодии сократила
чистую прибыль на 22,4%

04.08.2017

29.08.2017

ПАО "Укртранснафта" в январе-июне 2017 года сократило чистую
прибыль на 22,4% (на 166,806 млн грн) по сравнению с показателем за
аналогичный период 2016 года - до 577,364 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за первое полугодие
возрос на 8,2% (на 133,443 млн грн) - до 1 млрд 780,159 млн грн, тогда как валовая прибыль
- сократилась на 13,6% (на 127,965 млн грн), до 813,903 млн грн. Как сообщалось, транзит
нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январеиюне 2017 г. увеличился на 5% (на 320,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. - до 6 млн 797,3 тыс. тонн. Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины в январе-июне 2017 года составил 948,8 тыс. тонн, что на
34,8% (на 244,7 тыс. тонн) больше, чем за шесть месяцев прошлого года. "Укртранснафта" в
2016 году снизила чистую прибыль на 5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 г. - до
1 млрд 519,285 млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 5,2% (на 174,744 млн грн) до 3 млрд 504,625 млн грн.. В структуре выручки 3 млрд 336,433 млн грн было получено от
транзита нефти, 113,642 млн грн - от поставки на НПЗ Украины, 54,55 млн грн - от других
видов деятельности. "Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК
"Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны. Система
магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей
протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет
ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

В 2017 році інвестиції в модернізацію української
ГТС збільшились в 2 рази

Люди, близкие к Президенту Украины Петру Порошенко, могут
получить контроль над частью облгазов в случае возврата сетей, которыми
они управляют, в государственную собственность.
Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал руководитель центра «Третий
сектор» Андрей Золотарев. По словам эксперта, на сегодняшний день из-за юридических
проблем бизнесмена Дмитрия Фирташа его собственность является потенциальным
объектом для перераспределения. «У Фирташа по-прежнему проблемная ситуация. Мы
видим, что и Испания выдала ордер на его арест. Конечно это затрудняет экстрадицию в
США, однако у него проблемы не закончились. А раз проблемы не закончились, то, значит
он потенциальный объект для перераспределения», - считает Андрей Золотарев. Говоря о
том, кому могут достаться облгазы в случае возврата их в государственную собственность,
эксперт предположил, что контроль получат люди близкие к Президенту Украины Петру
Порошенко. «В свете последних политических событий и довольно неудачных попыток
господина Гройсмана получить политическую субъектность, этот вкусный кусок рынка ему
не достанется. Понятно, вожделение получить такую вкусную тему, но мне кажется, здесь
клиентеллу (премьер-министра Украины Владимира) Гройсмана «подвинут» люди,
близкие к Президенту Украины Петру Порошенко», - подчеркнул эксперт. Ранее премьерминистр Украины Владимир Гройсман во время часа вопроса к правительству допустил
возможность возврата газовых сетей в государственную собственность. «Если мы увидим
во время нашей работы, были злоупотребления при передаче (сетей в управление частным
компаниям), мы немедленно будем принимать все юридические меры по возврату
государственного в государстве», - отметил премьер. Напомним, по состоянию на 2012 год,
владельцами 96% акций «Газтек», контролирующей большую часть украинских облгазов,
являются четыре кипрских компании. Счета компании в национальной валюте
обслуживаются в «Надра Банке», подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию
Фирташу, который ранее заявил о готовности участвовать в приватизации облгазов. Радио
«Свобода» утверждает, что «Газтек» принадлежит компании Group DF Д. Фирташа.
Читать полностью >>>
© Ярослав Конощук
По материалам golos.ua

15.08.2017

За
результатами
фінансово-господарської
діяльності
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» в І півріччі 2017 р. обсяг робіт по капітальних
інвестиціях виконано на суму 1,191 млрд грн., що в 2,2 рази більше ніж за
аналогічний період 2016 р.
В цілому за 6 місяців поточного року Укртрансгаз профінансував модернізацію та
технічну підтримку об`єктів газотранспортної системи України в сумі 2,321 млрд грн.
(капітальні інвестиції – 1,191 млрд грн., ремонт та технічне обслуговування – 507 млн грн.,
забезпечення ремонтів матеріально-технічним ресурсами – 623 млн грн.), що на 64%
більше ніж за аналогічний період 2016 р., а також в 3,5 рази перевищує відповідні
показники за І півріччя в 2015 та 2014 р. Фінансовим планом оператора української ГТС на
2017 передбачено значне збільшення коштів(+80%) на технічну підтримку та модернізацію
ГТС: більше 9 млрд грн. закладено на виконання планів капітальних інвестицій, програм
ремонтів та технічного обслуговування, а також на забезпечення виробничих програм
матеріально-технічними ресурсами. Варто зауважити, що за період з 2014 по 2017 р.
Укртрансгаз збільшив фінансування капітальних інвестиції на будівництво та
реконструкцію об`єктів ГТС в 11 разів. ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» постійно і системно працює над
оновленням газотранспортної інфраструктури, чим забезпечує надійну роботу ГТС України
та гарантує стабільне транспортування газу європейським і українським споживачам.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ«УКРТРАНСГАЗ»

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ
 БІРЖА СИРОЇ НАФТИ & ГАЗУ. ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ. ТЕРМІНАЛИ & ПЕРЕВАЛКА

Україна почала купувати нафту у
іранських компаній
09.08.2017

Україна з червня 2017 року почала купувати нафтову сировину
(за кодом УКТЗЕД 2709) у іранських контрагентів. Про це повідомляє
Національний промисловий портал.
Так, якщо в червні в Україну надійшло нафтову сировину із зазначенням країниімпортера в особі Ірану на $ 0,236 млн, в липні – на $ 5,442 млн. В цілому Україна в січнілипні-2017 імпортувала 508,105 тис. тонн нафтової сировини (за кодом УКТЗЕД 2709) на $
213,001 млн, у тому числі з Азербайджану – на $ 183,858 млн, Казахстану – на $ 17,504 млн,
Ірану – $ 5,678 млн, з інших країн – $ 5,961 млн. У тому числі в липні-17 країну імпортовано
152,655 тис. тонн нафти на $ 30,224 млн. Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала
нафту на $ 4 млрд 384,387 млн, 2012-м – на $ 1 млрд 232,584 млн, 2013-му – на $ 630,282
млн, 2014-му – на $ 146,533 млн, 2015-му – на $ 89,039 млн, 2016 м – на $ 173,835 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Украина за 7 мес. импортировала 4,1 млн тонн
нефтепродуктов на $2,1 млрд

НАК "Нафтогаз" официально утвердил нового
главу "Укртрансгаза"
23.08.2017

Согласно решению акционера №126 от 21 августа 2017 г. Павел
Юзеф Станчак был избран на должность президента ПАО «Укртрансгаз».
Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой компании.
"По условиям контракта, он был избран на эту должность сроком на 1 год.
Ожидается, что к фактическому выполнению обязанностей президента "Укртрансгаза"
Станчак приступит сразу после завершения формальных процедур по оформлению всех
необходимых документов. До того дня полномочия президента будет продолжать
осуществлять член правления, первый вице-президент ПАО «Укртрансгаз» Мирослав
Химко", - говорится в сообщении. Напомним: 8 августа 2017 года наблюдательный совет
НАК «Нафтогаз Украины» единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на
должность президента ПАО «Укртрансгаз». Станчак имеет техническое и управленческое
образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения
газа. В 2003-2004 годах в польской PGNiG отвечал за отделение функции оператора
газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.
A. С 2004 до 2008 года работал на должности технического директора – члена правления
оператора польской ГТС Gaz-System S. A, где отвечал за разработку и выполнение
инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы,
координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими
государственными регуляторами и органами. На протяжении последних пяти лет Станчак
работал в компании PGNiG Technologie S. A. (Кросно, Польша) на должностях: 2012-2014 менеджер научно-исследовательского отделения, 2014-2015 - менеджер проектов для
проектов строительства, 2016 – июль 2017 – технический директор, член правления.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua

07.08.2017

Украина в январе-июле т.г. импортировала 4 млн 86,367 тыс. тонн
нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут,
реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2 млрд 93,019 млн, в том числе в
июне – на $346,838 млн.
По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано
топливо на $1 млрд 56,495 млн (доля – 50,48%), РФ – на $509,261 млн (24,33%), Литвы – на
$186,251 млн (8,9%), других стран – на $341,011 млн (16,29%). Таким образом, в денежном
выражении импорт нефтепродуктов в январе-июле-2017 увеличился на 30% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года ($1 млрд 609,429 млн). В натуральном выражении
импорт нефтепродуктов возрос на 5,4% по сравнению с январем-июлем-2016 (3 млн
876,037 тыс. тонн). При этом на экспорт из Украины за семь месяцев этого года поставлено
203,804 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $88,606 млн. Стоимость поставленного
в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $18,018 млн, Литвы – $14,253 млн,
Мальты – $12,910 млн, других стран – $43,426 млн. Как сообщалось, Украина в 2011 году
импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд
338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 – на $6 млрд
418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3
млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

Кабмін збільшить статутний капітал "Магістральних
газопроводів України"
23.08.2017

Кабмін збільшить статутний капітал ПАТ "Магістральні газопроводи
України" (МГУ) шляхом передачі йому нежитлового приміщення, що
знаходиться на сьогодні на балансі ДК "Газ України".
Як пояснив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час
засідання уряду в середу, прийняття відповідного рішення пов'язане з дотриманням
законодавства щодо мінімального розміру статуту товариства. "При формуванні ПАТ "МГУ"
ми використовували 1250 грн мінімальних зарплат, яка розраховувалася за ціною 1450 грн.
У зв'язку з тим, що в держбюджеті на 2017 рік встановлена мінімальна зарплата в розмірі
3200 грн необхідно збільшити статутний капітал до 4 млн грн", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Кабмін заборонив приватизацію "МГУ". Метою діяльності ПАТ згідно статуту є
забезпечення безперебійного транспортування природного газу магістральними
газопроводами, ефективної експлуатації, управління об'єктами магістрального
трубопровідного транспорту і розвитку газотранспортної системи.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Суд отменил штрафы АМКУ "Укртатнафте" и "НПК-Галичина"
за сговор на нефтяных аукціонах
23.08.2017

Конфискованный у Курченко Одесский НПЗ передали
Фонду госимущества
18.08.2017

Имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Одесский
нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина", будут
отнесены к сфере управления Фонда госимущества Украины.
Соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил на заседании в
пятницу. Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что решение принято с условием
доработки его в трехдневный срок. Напомним, российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела
два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году
за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%. Проектная мощность предприятия по
переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год. В августе 2005 года Одесский НПЗ был
остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем
вновь был остановлен в октябре 2010 г. в связи с экономической ситуацией, сложившейся
на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти. В 2013
году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" Курченко, разыскиваемого
украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в
залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена,
в настоящее время оно простаивает. "Энергия и Газ Украина" принадлежит открытое
распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, нежилые здания энергоблока когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии
с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность
Одесского НПЗ. Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской
Empson Ltd (Кипр), через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ". 19
июня 2017 года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации
целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и "Энергия и газ Украины",
принадлежащих группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. "В рамках заключения сделки со
следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ
как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в
собственность государства в лице Кабинета министров", - прокомментировал решение
генпрокурор Юрий Луценко. В конце июля это решение подтвердил апелляционный суд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Хозяйственный суд Киева отменил решения АМКУ о взыскании с ПАО
"Укртатнафта" штрафов на сумму 1 млрд 2,596 млн грн, с ПАО "НПКГаличина" – на 326,929 млн грн и еще с четырех компаний – на 41,744 млн
грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти и газоконденсата в
марте-июле 2015 года.
Согласно обнародованным решениям суда от 7 августа 2017 г., суд отклонил доводы
комитета о нарушении участвовавшими в аукционах компаниями законодательства о
защите экономической конкуренции. Суд считает, что АМКУ не исследовал и не
устанавливал обстоятельства непосредственно согласованного поведения участников
торгов, в частности, способа, которым могло согласовываться поведение участников,
средства обмена информацией и координация действий на торгах. Кроме того, суд не
согласился с выводами комитета о связанности участников аукционов и считает
необоснованными утверждения о согласованности действий участников через получение и
предоставление финансовой помощи. Как сообщалось, АМКУ оштрафовал "Укртатнафта",
"НПК "Галичина", "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас" и "Галнафта" на общую сумму 1
млрд 371,27 млн грн за согласованные действия на аукционах по продаже нефти
отечественной добычи в марте – июле 2015 года. При этом 26 июля 2017 года Хозсуд Киева
в качестве обеспечительной меры поиску ПАО "Укртатнафта" остановил действие решения
АМКУ о взыскании с компании штрафа на сумму 1 млрд 2,5966 млн грн. "Укртатнафта"
аргументировала необходимость обеспечительной меры тем, что взыскание штрафа могло
бы привести к остановке Кременчугского НПЗ и попаданию Украины в зависимость от
поставок нефтепродуктов из России. Кременчугский НПЗ эксплуатирует "Укртатнафта"
эксплуатирует Кременчугский НПЗ, проектной мощностью по переработке сырья 18,6 млн
тонн в год, номинальной – 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. НПК "Галичина", также управляемое экссовладельцами ПриватБанка, эксплуатирует Дрогобычский НПЗ, который в последние
годы осуществляет только хранение нефтяного сырья, без его переработки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОПТОВО- РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ & МЕРЕЖІ АЗС

ПАО "Укргазвыдобування" за 7 мес. увеличило
переработку сырья на 3,8%

Shell попытается обжаловать штраф АМКУ на 39 млн грн
в Высшем хозсуде

22.08.2017

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-июле 2017 г. увеличило
переработку нефтяного сырья на 3,8% (на 11,22 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года - до 303,161 тыс. тонн.
Как свидетельствуют данные на сайте компании, в июле-2017 переработка сырья
возросла на 10,2% (на 4,584 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого
года - до 49,628 тыс. тонн. Предприятия УГВ за семь месяцев 2017 г. произвели 241,615 тыс.
тонн светлых нефтепродуктов (-1,8% к январю-июлю-2016), 96,749 тыс. тонн пропанбутана (-1,3%) и 29,808 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+0,4%). Добыча газа УГВ в
январе-июле-2017 увеличилась на 3% (на 256,905 млн м³) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. - до 8 млрд 779,82 млн м³, в т.ч. в июле - на 7,1% (на 86,272 млн м³), до 1
млрд 300,75 млн м³. В то же время добыча газоконденсата, нефти и нефтебитумного
флюида за 7 мес. 2017 г. снизилась на 3,5% (на 10,011 тыс. тонн) - до 279,279 тыс. тонн, в
т.ч. в июле - на 5,8% (на 2,307 тыс. тонн), до 37,627 тыс. тонн. Объем эксплуатационного и
поисково-разведочного бурения за семь месяцев 2017 г. возрос на 29% (на 30,762 тыс. м) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 136,891 тыс. м, в т.ч. в июле - на 22,8% (на
3,632 тыс. м), до 19,561 тыс. м. Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 г. увеличило
объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 г. - до 515,4
тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9%
(на 36,5 тыс. тонн) - до 497,2 тыс. тонн. Коммерческий директор "Укргазвыдобування"
Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки компанией в 2017 г. на 3-7% до 530-550 тыс. тонн. УГВ в 2016 г. увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд м³) по
сравнению с 2015 г. - до 14,605 млрд м³, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей
реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) - до 13,002 млрд куб. м. В
2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м,
нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м. "Укргазвыдобування", 100% акций
которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей
компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания
также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской
области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Суд Москви поновив розгляд справи "Татнєфті"
щодо "боргу Коломойського"

23.08.2017

У Росії відновлять розгляд справи стосовно позову "Татнєфті"
проти Міністерства юстиції України у справі "Укртатнафти". Про це
сказано в картотеці суду, передають "Українські Новини".
Арбітражний суд Московського округу скасував ухвалу Арбітражного суду Москви,
якою той припинили провадження в справі про приведення у виконання рішення
Міжнародного комерційного арбітражу, винесеного 29 липня 2014 року, про стягнення з
Міністерства юстиції України $144 млн компенсації в рахунок втрати компанією "Татнафта"
(Росія) частки в "Укртатнафті". "Скасувати ухвалу суду першої інстанції й направити справу
на розгляд суду першої інстанції", - сказано в рішенні суду. Раніше повідомлялося, що
спроба стягнення в РФ провалилася – Арбітражний суд Москви відмовився прийняти заяву
"Татнєфті", визнавши, що він не має ефективної юрисдикції з цього провадження.
Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти
України на $144 млн у справі Кременчуцького НПЗ. Як відомо, раніше 18,296% акцій
Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до
української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського. В результаті судових
розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві
з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов
і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи
"Приват". У жовтні 2007 р. було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим
російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ. Татнєфть пред'явила позов Україні
в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної
в 1998 р. Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року
зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі $112 млн плюс відсотки.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Компания Shell попытается обжаловать штраф Антимонопольного
комитета Украины на 39 млн грн в Высшем хозяйственном суде, сообщила
пресс-служба компании.
"В январе т.г. Shell обжаловала решение АМКУ в суде. К сожалению, Хозяйственный
суд Киева, а также Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержали решение
АМКУ. Shell будет использовать все имеющиеся юридические инструменты для
обжалования решения указанных судов в суде высшей инстанции – Высшем хозяйственном
суде Украины", - отмечают в компании. В компании подчеркивают, что те же суды, которые
отказали Shell, приняли решения по отмене штрафов для других нефтетрейдеров,
наложенных в рамках того же дела АМКУ. Как сообщалось, АМКУ в октябре 2016 года
оштрафовал семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн, обвинив их в
согласованных действиях при установлении цен на топливо. ЧП "ОККО нафтопродукт"
оштрафовано на 77,881 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" – на 54,036 млн грн, ООО "Альянс
Холдинг" (Shell) – на 39,711 млн грн, ООО "Золотой экватор" – на 16,195 млн грн, ПП "АМИК
Украина" (до 8 мая 2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") – 12,53 млн грн, ООО "СОКАР Петролеум"
– 2,534 млн грн, ООО "Параллель" – на 1,438 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
На АЗС «Параллель» установили еще одну
колонку для подкачки шин
23.08.2017

Теперь клиенты, которые заправляются на АЗК «Параллели» в
Васильевке Запорожской области могут воспользоваться услугой
накачивания и подкачки шин автомобилей.
Стационарная установка RP TOOLS работает от отдельно стоящего компрессора,
оснащенного системой очистки воздуха от влаги и механических примесей. Колонка очень
проста в обращении – каждый автомобилист самостоятельно может осуществлять
подкачку своего автомобиля. Но по желанию клиента, подкачку может произвести и
оператор АЗК. «Мы всегда идем навстречу желаниям наших клиентов, и для нас очень
важно, чтобы их путешествия были максимально комфортными и безопасными. Через наш
автозаправочный комплекс в Васильевке проходит большое количество клиентов, которые
сейчас едут отдыхать на Азовское побережье. И теперь, помимо качественного топлива,
вкусной еды, ароматного кофе, товаров в дорогу, бесплатной мойки стекол и фар, мы
готовы предложить своим клиентам еще одну дополнительную услугу – подкачку шин», отметил Иван Мельниченко, директор департамента розничных продаж компании
«Параллель». Отметим, что бесплатная услуга по подкачке шин также доступна на АЗК
«Параллели» в г.Мариуполе и Краматорске. Компания планирует установить еще 10 новых
установок подкачки шин на других своих АЗК.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Параллель»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ГІРНИЧО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания Ukraine Minerals отрицает информацию
о силовых действиях ВТБ Банка
02.08.2017

Компания VESCO наращивает
добычу глины
27.07.2017

Компания Vesco, объединяющая глинодобывающий бизнес
инвестиционной компании UMG, ввела в эксплуатацию карьер №1 участка
Западный Дружковского рудоуправления.
Сумма инвестиций на запуск нового карьера составила 10 млн грн. Ожидается, что
до конца 2017 года объем добычи глин из карьера №1 составит около 400 тысяч тонн. Это
позволит Vesco увеличить общий объем добычи и реализации сырья на 21% по сравнению
с 2016 годом и достигнуть рекордного показателя реализации на уровне 2,9 млн тонн.
«Новый карьер был запущен в сжатые сроки в связи с растущим спросом на сырье со
стороны наших клиентов. В мае предприятие в Дружковке посетили наши испанские
партнеры. В ходе визита подписан договор об увеличении объемов поставок глины. Чтобы
выполнить взятые перед клиентом обязательства, мы оперативно привлекли технических
партнеров для разработки нового карьера Новорайского месторождения, запуск которого
изначально был запланирован на 2018 год», - поясняет генеральный директор Vesco
Евгений Цымарман. В 2018 году компания планирует инвестировать более 50 млн грн в
дополнительное оборудование, необходимое для самостоятельной разработки карьера. Это
позволит создать около 50 новых рабочих мест в городе Дружковка. Компания Vesco
планирует разрабатывать двенадцатый по счету карьер в течение 20 лет.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы «UMG»

 ВИДОБУТОК & АГЛОМЕРАЦІЯ МІНЕРАЛІВ
 РОЗРОБКА ГІРСЬКИХ ПОРІД

Полиция открыла уголовное дело против
компании «Пегматит»
31.07.2017

Нацполиция открыла уголовное производство против компании
«Пегматит», бенефициарными собственниками которой являются депутат
Верховной Рады Сергей Тарута и его брат Александр Тарута.
Как выяснил «ОЛИГАРХ», в июле 2017 г. полиция открыла уголовное производство
No12017080340000404 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил охраны недр). Следствие установило,
что в соответствии со специальным разрешением No2116 от 25.01.2000 г. на территории
Елисеевского сельсовета Приморского района Запорожской области карьерным способом
велась разработка пегматита (горной породы для стекольной, керамической и абразивной
промышленности). Работы на месторождении Балка большого лагеря вёл лицензиат – ООО
«Пегматит». «Срок действия указанного разрешения закончился 30.06.2016 г, что
подтверждается данными, размещёнными на официальном сайте «Геоинформ Украины», а
также информации Бердянского объединенной государственной налоговой инспекции
Главного управления ГФС в Запорожской обл. от 17.07.2017 года» – указали в полиции. В то
же время, допрошенная в качестве свидетеля председатель Елисеевского сельского совета
Приморского района Запорожской области указала, что ООО «Пегматит» продолжает свою
хозяйственную деятельность и осуществляет реализацию пегматита. В Нацполиции сочли,
что это может трактоваться как нарушение Кодекса о недрах, с нанесением значительного
ущерба государству. По данным «ОЛИГАРХА», срок действия спецразрешения No2116
действительно завершился год назад, при этом «Пегматит» пытался добиться его
продления, подав соответствующее заявление в мае 2016 г, но безрезультатно. До этого
компания строила наполеоновские планы в отношении эксплуа-тируемого месторождения,
планируя разместить на его базе обогатительную фабрику, но этот проект так и остался
нереализованным. Причина этого может крыться в структуре собственников компании. По
данным «ОЛИГАРХА», бенефициарными собственниками «Пегматита» являются депутат
Верховной Рады Сергей Тарута и его брат Александр Тарута. Сергей Тарута до 2014 г.
считался одним из богатейших людей Украины – он был главой совета директоров и
совладельцем корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Однако после аннексии
Россией Крыма и развязывания войны на Донбассе по бизнесу Таруты был нанесён
ощутимый удар. Его активы на Кипре и Британских Виргинских островах были арестованы
по иску банка ВТБ (среди них оказались уже упомянутые акции корпорации ИСД, а также
доля в Днепропетровском трубном заводе и одном из крупнейших отечественных
металлотрейдеров – Украинской горно-металлургической компании ), а сам он в одном из
интервью в сердцах назвал себя банкротом. Перечень корпоративных активов и предметов
искусства, которые Тарута указал в своей последней декларации за 2016 год, позволяет
считать такие выводы несколько преувеличенными. Но то, что степень влияния Таруты за
последние годы сильно сократилась, остаётся фактом, что и подтверждается историей с
«Пегматитом» – эта компания не только не сумела возобновить свою лицензию, но и
рискует теперь получить многомиллионный счёт от государства за нанесённый ущерб.
Читать полностью >>>
© Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
РВ по Закарпатській області продає ЄМК
ДП "Берегівський кар`єр"
02.08.2017

РВ Фонду по Закарпатській області виставило на продаж Єдиний
майновий комплекс (ЄМК) державного підприємства "Берегівський
кар`єр", який орендується ПрАТ "Берегівський кар`єр".
Об’єкт знаходиться за адресою: 90260, Закарпатська область, Берегівський район, с.
Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245. Підприємство активно веде промислову експлуатацію
унікальних родовищ перлітових порід. Загальний обсяг запасів в родовищах оцінюється в
межах 100 млн. тонн. Практично всі внутрішні потреби українського ринку, незважаючи на
зростаючу популярність матеріалів з перліту, можуть бути покриті за рахунок власних
ресурсів. Застосування перліту дуже різноманітне. Перліт застосовується для теплоізоляції
стін та підлог, в процесі фільтрації фармацевтичних препаратів і різних напоїв, для
терморегуляції і меліорації, для створення покриття для гольф-полів та тенісних кортів,
для очищення води і фільтрування, на основі перліту виробляються миючі, чистячі засоби
та поліролі, для обробки нафтових свердловин. До складу ЄМК ДП "Берегівський кар'єр"
входять: будівлі і споруди- 37 од., транспортні засобіви -21од., 125 одиниць обладнання,
устаткування, приладів, меблів та іншого майна. У користуванні ПрАТ "Берегівський кар'єр"
відповідно до договору оренди знаходиться земельна ділянка площею 33,8724 га. Серед
умов продажу - збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років.
Стартова ціна: 14,760 млн грн. Кінцевий термін приймання заяв – до 17:00 04.09.2017.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС» 08.09.2017.
Читати повністю >>>
За матеріалами spfu.gov.ua
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Добывающая компания Ukraine Minerals отрицает информацию о
силовых действиях ВТБ Банка в отношении Любимовского карьера
(Днепропетровская область). Об этом сообщает ukranews.com
"Настоящим письмом информируем относительно того, что наша компания брала
займ у ВТБ Банка, и в настоящее время имеет просроченный долг перед банком. Хотя мы с
банком находимся в судебных процессах, наши отношения строятся на основе
корректности, взаимоуважения и неукоснительном соблюдении процедур и
законодательства Украины. Настоящим сообщаем, что описанные в СМИ случаи
неконструктивного и рейдерского поведения сотрудников ВТБ Банка не соответствуют
действительности", - говорится в письмах, подписанных директором Ukraine Minerals
Владиславом Поволоцким и директором ООО "Любимовский карьер" Максимом
Красношапкой, входящим в состав группы Ukraine Minerals. Письма стали ответом на
распространенную в СМИ недостоверную информацию об участии ВТБ Банка в силовых
действиях в отношении ООО "Любимовский карьер", ведущего разработку Любимовского и
Чаплинского гранитных месторождений и входящего в группу компаний Ukraine Minerals
(торговая марка UMIN). В 2007 году между банком и юридическими лицами, которые
входят в группу компаний Ukraine Minerals были заключены кредитные договоры. Кредиты
были обеспечены залогами (ипотека и корпоративные права), поручительствами
предприятий группы, а также личными поручительствами владельцев компании. "В связи с
нарушением заемщиком платежной дисциплины ВТБ Банк обратился в суды с исками о
взыскании кредитной задолженности с заемщика и финансовых поручителей. В настоящий
момент, несмотря на наличие судебных решений, дающих банку возможность
принудительно взыскать задолженность, ВТБ Банк продолжает вести переговоры с
заемщиками об урегулировании долга без применения механизма принудительной
распродажи активов в исполнительном производстве либо в процедуре банкротства, т.к.
это может привести к прекращению производственной деятельности предприятий,
входящих в группу, и обесцениванию залогов", - сообщает ВТБ Банк.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
На Житомирщині припинено право користування
родовищем граніту
23.08.2017

За позовом Коростенської місцевої прокуратури господарським судом
Житомирської області прийнято рішення про припинення права
користування надрами у Коростенському районі, надане товариству
спеціальним дозволом.
Встановлено, що в березні 2010 товариству з обмеженою відповідальністю терміном
на 20 років видано спеціальний дозвіл на користування надрами Новомихайлівського
родовища граніту площею 33,8 га вартістю понад 7,6 млн грн, що у Коростенському районі.
Відповідно до вимог Кодексу України «Про надра», користувачі надр зобов’язані
використовувати їх відповідно до цілей, для яких було надано, забезпечувати повноту
геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр,
виконувати інші вимоги щодо користування надрами. Однак, товариство, порушуючи
вимоги спеціального закону, без поважних причин протягом двох років так і не приступило
до видобування граніту, продовжуючи утримувати родовище. Проте подальше утримання
родовища граніту користувачем, до закінчення терміну дії спеціального дозволу, а саме до
2030 року, суперечить інтересам держави та територіальної громади, які не одержують
очікуваний прибуток від пов’язаної з використанням надр діяльності. Органами
прокуратури вжито заходів представницького характеру та припинено безпідставне
утримання родовища граніту вартістю понад 7,6 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 РОЗРОБКА ТЕРИКОНІВ (ВІДВАЛІВ ПОРОЖНІХ ПОРІД) ШАХТ І ГЗК

На Львівщині ліквідовують загоряння
на териконі
16.08.2017

Директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та
енергозбереження Львівської ОДА Михайло Мельник повідомив, що 55%
робіт з гасіння терикону поблизу села Сілець завершено.
Загальна площа відвалу – 65 га, на ньому розміщено близько 50 млн м³ породи після
збагачення вугілля. Це найбільший терикон на території Львівської області. Чиновник
розповів також: «Станом на середину серпня, аби ліквідувати загоряння усередині схилу
працює більше 10 одиниць техніки, завезено 41,3 тис. м³ сировини для підготовки
інертного матеріалу. Також впродовж тижня завезено 825 кубометрів інертного матеріалу,
що унеможливлює тління. Роботи, які проводить підрядна організація, контролюють в
департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, а
також активісти та громади навколишніх сіл». Михайло Мельник зазначив також: «До
сьогодні на території терикону нанесений захисний шар інертного матеріалу на площі 22,5
тисячі квадратних метрів східного схилу. Фахівці також розпочали роботи з влаштування
дренажного рову вздовж схилу, зараз вирито майже 80 метрів. Директор департаменту
повідомив також: «Тривають роботи й зі заливки території антипірогеном. Залито ділянку
протяжністю 520 метрів погонних, для чого використано 1560 кубометрів антипірогену, що
становить 46% від потреби. Розпочалися роботи з торкретування, проведено укладку на
площі 380 квадратних метрів. Окрім того, аби локалізувати осередки загорянь, спеціалісти
використовують спеціальні технології заливання схилу, запозичені із-за кордону». Михайло
Мельник запевнив також: «Також визначено дві експериментальні ділянки у
важкодоступних місцях терикону, які передбачають інноваційні методи боротьби із
тлінням всередині відвалу. Такі підходи використовують у Європі».
Читати повністю >>>
За матеріалами dailylviv.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Метинвест и ДМК возобновили судебные разбирательства
в Высшем хозсуде

Выплавка стали в Украине возобновила
рост в июле

08.08.2017

02.08.2017

В январе-июле 2017 г. украинские металлургические предприятия
сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 18%, до 11,922 млн. т.
Такие предварительные оценочные данные приводит Объединение предприятий
«Укрметаллургпром». При этом производство чугуна в Украине сократилось в годовом
исчислении на 22%, до 10,957 млн. т, общего проката - на 19%, до 10,195 млн. т. Кроме того,
выпуск металлургического кокса снизился на 21%, до 5,947 млн. т, тогда как стальных труб
возрос на 29%, до 603 тыс. т. Таким образом, в июле показатели по выплавке стали
возобновили рост после падения в июне. Напомним, что в апреле достигнут исторический
минимум в 1,572 млн. т. Кроме того, вновь слегка возрос уровень среднесуточного
производства стали: в июле – 53,2 тыс. т, тогда как в июне – 53,1 тыс. т, в мае – 54,5 тыс. т, в
апреле – 52,4 тыс. т, в марте – 57,5 тыс. т, в феврале – 61,1 тыс. т, в январе – 67,8 тыс. т. В то
же время среднесуточное производство чугуна продолжает падать: в июле – 50,1 тыс. т,
тогда как в июне - 50,4 тыс. т, в мае - 51,3 тыс. т, в апреле - 48,1 тыс. т, в марте - 50,8 тыс. т, в
феврале - 55,9 тыс. т, в январе - 61,7 тыс. т. В 2016 году украинские металлургические
предприятия увеличили производство общего проката по сравнению с 2015 годом на 6,4%,
до 21,410 млн. т, стали - на 5,5%, до 24,197 млн. т, чугуна - на 7,8%, до 23,589 млн. т.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам uaprom.info
Металлурги дали прогноз по производству
в сентябре
16.08.2017

В сентябре т.г. украинские металлурги планируют произвести 1,9
млн. т стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП
«Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию.
При этом выпуск чугуна составит порядка 1,8 млн. т, проката – 1,6 млн. т «при
сохранении сложившейся в данный момент ситуации». Как сообщалось ранее, на август
«Укрметаллургпром» прогнозировал уровень производства чугуна порядка 1,6 млн. т,
стали – 1,7 млн. т, проката – 1,4 млн. т. Согласно краткому анализу работы предприятий
ГМК за июль и 7 мес. 2017 года, производство основных видов продукции в июле 2017 года
сохранилось на уровне предыдущего месяца и составило: чугуна - 1,6 млн. т (ср.сут. пр-во –
50,1 тыс. т; -0,3 тыс. т/сут. или 99% к июню); стали - 1,6 млн. т (52,9 тыс. т; +0,2 тыс. т/сут.
или 100%); проката – 1,4 млн. т (44,9 тыс. т; +0,1 тыс. т/сут. или 100%). Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (за 14 суток августа) на 13% превышает
июльские показатели. Рост производства связан с возобновлением (в конце июля) работы
Днепровского металлургического комбината. По состоянию на 15.08.17. в работе находятся
21 из 28-ми действующих доменных печей (75%), 15 конвертеров из 21-го (71%), 8
мартеновских печей из 9-ти (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%). Кроме того, 7
доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Мексика ввела предварительные пошлины на
бесшовные трубы Виктора Пинчука
05.08.2017

Государственный
секретариат
экономики
Мексики
ввел
предварительные компенсационные пошлины в отношении импорта
бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Южной Кореи,
Испании, Индии и Украины.
Госсекретариат экономики Мексики опубликовал решении в официальном издании
Diario Oficial 3 августа 2017 г. Согласно сообщению, пошлины вводятся, в частности, в
отношении труб из Украины в размере $170,11 за метрическую тонну. При этом решено
продолжить процедуру расследования. Как сообщили в международной вертикально
интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) “Интерпайп” (Днепр), введенные
ограничения не будут иметь значительного влияния для компании, так как в Мексику
поставлялись небольшие партии труб. “Объем поставок труб “Интерпайпа” в Мексику за
период с 2013 по 2017 год составляет всего 5 тыс. тонн. Продажи в эту страну не являются
значимыми для “Интерпайпа”. Однако сам прецедент очередного введения пошлины на
украинскую продукцию из металла - тревожный. Еще одно государство вводит торговые
барьеры против украинских производителей. Очевидно, что политика защиты внутреннего
рынка и поддержки внутренних производителей является общепринятой практикой”, прокомментировали ситуацию в группе в ответ на запрос агентства.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ЕЭК продлил расследование относительно
импорта украинских уголков
07.08.2017

Департамент
защиты
внутреннего
рынка
Евразийской
экономической комиссии уведомил о продлении антидемпингового
расследования, касающегося импорта стальных горячекатаных уголков,
происходящих из Украины.
Сроки расследования продлены по 10 октября 2017 г. включительно. Напомним, в
начале июля сообщалось, что в результате расследования доказан демпинг. Предлагалось
установить антидемпинговую пошлину сроком на 5 лет в размере 37,89% от таможенной
стоимости для Енакиевского металлургического завода, металлургического комбината
"Азовсталь" и прочих украинских производителей уголков. Расследование было начато 5
августа 2016 г. Объект расследования – уголки горячекатаные равнополочные с шириной
полки от 20 до 200 мм включительно из углеродистой, низколегированной и легированной
(за исключением коррозионностойкой) марок стали. Классификация металлопродукции по
кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 7216 21 000 0, 7216 40 100 0, 7216 50 100 0, 7216 50 990 0 и 7228 70
100 0. Заявление подано ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и поддержано ММК, "Северсталью".
Позже, после начала расследования, о желании участвовать в нем также заявили "НЛМККалуга" и Белэнергомаш-БЗЭМ.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Высший хозяйственный суд Украины 25 июля 2017 г. повторно принял
к производству кассационные жалобы ДМК, входящего в корпорацию «ИСД»,
и группы «Метинвест» по «железорудному» иску.
Как сообщалось ранее, Верховный суд Украины 21 июня 2017 года принял решение
отправить на пересмотр в суд третьей инстанции (Высший хозяйственный суд Украины)
кассационную жалобу группы «Метинвест» к Днепровского металлургического комбината
(ДМК) по «железорудному» иску. До этого Высший хозяйственный суд 9 ноября 2016 года
принял решение удовлетворить кассационную жалобу ДМК на решение Киевского
апелляционного хозяйственного суда. В частности, ВХСУ удовлетворил требование ДМК в
части сокращения суммы просроченного долга перед «Метинвестом» до 2,566 млрд. грн. с
5,192 млрд. грн., определенных еще Хозяйственным судом г.Киева. Напомним, согласно
решению Хозсуда Киева от 20.04.2016 по иску «Метинвеста» к ДМК, сумма просроченного
долга комбината снижена с 5,55 до 5,19 млрд. грн., пени – с 2,95 млрд. грн. до 437,38 млн.
грн., 3% годовых – с 238,12 до 155,39 млн. грн., инфляционные – с 2,32 млрд. грн. до 0 грн.
При этом Киевский апелляционный хозяйственный суд 28 июля 2016 г. оставил данное
решение Хозяйственного суда Киева без изменений. Стороны не согласились с решением
апелляционной инстанции и подали кассационные жалобы в Высший хозсуд. В частности,
«Метинвест» требовал отменить предыдущие решения судов и принять новое, которое
полностью удовлетворит его изначальные требования. В то же время ДМК просил
отметить решение Хозсуда Киева в части взыскания с комбината суммы просроченного
долга в размере 5,192 млрд. грн. и взыскать с ДМК долг в размере 2,566 млрд. грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ТИС и АрселорМиттал открыли комплекс для
перегрузки голубой арматуры
10.08.2017

На территории контейнерного терминала ТИС торжественно
открыли новый уникальный комплекс для перегрузки голубой арматуры.
Этот склад – совместный проект ТИС и «АрселорМиттал Кривой Рог».
Благодаря технологическим особенностям комплекса и совместным действиям ТИС
и «АрселорМиттал» экспортные логистические мощности предприятия по отгрузке
голубой арматуры вырастут на 200%. Для компании ТИС арматура – новый груз, но уже 55
000 тонн были отгружены, что показывает потенциал для сотрудничества компаний. «Это
не просто комплекс, который способен переваливать уникальную голубую арматуру,
которую изготовляет «АрселорМиттал». Это строительство экономики страны. Это то, что
делает нас сильными. Комплекс не только предоставляет 100 новых рабочих мест, но и
дает развитие металлургической отрасли, - сказал губернатор Максим Степанов. – Помимо
увеличения мощности перевалки металлургической продукции, с помощью этого
комплекса мы увеличим транспортировку контейнеров». Новый перегрузочный комплекс
ТИС включает в себя склад на 7 000 кв. м. Емкость единовременного хранения достигает 40
000 тонн, а ежегодная пропускная способность нового комплекса - 550 000 тонн голубой
арматуры. Суммарные инвестиции в этот проект составили более 4,5 млн. долл. США.
«Компания «АрселорМиттал» является мировым производителям стали. В Украине мы
представлены заводом, который расположен в Кривом Роге, - подчеркнула Анастасия
Татарульева, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту. – Порядка 85%
продукции мы экспортируем в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Всего более
50 стран покупают нашу продукцию. В связи с этим открытием данного склада мы не
только увеличим объем экспортированной продукции, но и ее качество». ...
Читать полностью >>>
По материалам reporter.com.ua
Evraz Абрамовича готовий продати
"Євраз Южкокс"
10.08.2017

Група Evraz Абрамовича розглядає можливість продажу ПрАТ
"Євраз Южкокс", передостаннього активу в Україні. Про це повідомляє
російський Інтерфакс, передає epravda.com.ua
"Ми розглядаємо питання продажу, у нас є варіанти, є розуміння того, як ми можемо
продати", - сказав президент компанії Олександр Фролов під час телефонної конференції,
відповідаючи на питання про можливість продажу активу. При цьому глава компанії
відзначив, що поки рано говорити про умови потенційної угоди і терміни її завершення. До
недавнього часу у Evraz в Україні було три активи: ПрАТ "Євраз - Дніпропетровський
металургійний завод (ДМЗ) ім. Петровського" (Дніпро), "Євраз Южкокс" і ПрАТ "Євраз - Суха
Балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), недавно придбаного групою DCH бізнесмена
Олександра Ярославського. У липні стало відомо, що "Євраз Южкокс" (входить до групи
Evraz) почав відвантаження продукції на експорт до Туреччини у зв'язку з відсутністю
попиту на продукцію в Україні через тривале простою Дніпровського металургійного
комбінату (ДМК, Дніпропетровська обл.). "Южкокс" в січні-червні 2017 року знизив випуск
коксу на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 256 тис тонн, в тому числі в
червні випущено 36 тис тонн. Відзначимо, Група Evraz заявила про значні втрати при
продажу рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з
посиланням на піврічний звіт компанії. "Група визнала збиток в розмірі 556 млн доларів від
продажу дочірньої компанії, в тому числі 586 млн доларів кумулятивних обмінних втрат", констатується в документі. При цьому уточнюється, що рудник було продано 1 червня 2017
року за 108 млн доларів, з яких 25 млн доларів оплачені покупцем при підписанні
документів по угоді, решта буде виплачено траншами до кінця року. Нагадаємо,
Ярославський купив компанію Абрамовича з видобутку залізної руди. Рудник "Євраз Суха
Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на
видобутку залізної руди підземним способом. "Євраз-Суха Балка" спеціалізується на
видобутку і виробництві товарної залізної руди. Входить в групу Evraz (РФ). Компанія
Palmrose B. V. (Нідерланди), що є 100% "дочкою" групи Evraz (РФ), володіє 99,2521% акцій
рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка". Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна
і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, ПАР і Україну.
Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ИНТЕРПАЙП назначил директора
по продуктам и ресурсам

Ferrexpo Жеваго увеличила чистую
прибыль почти втрое
18.08.2017

04.08.2017

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП объявила о
назначении на должность директора по продуктам и ресурсам Андрея
Лукьянова. Топ-менеджер приступил к работе 1 августа 2017 г.
Андрей
Лукьянов
начал трудовую
деятельность
на
Магнитогорском
металлургическом комбинате, с 2011 г. по 2013 г. занимал должность директора по
трансформации в ArcelorMittal Кривой Рог. Работая в Boston Consulting Group, Андрей
участвовал в стратегических проектах компании ИНТЕРПАЙП, а также в проектах по
разработке стратегии и повышению операционной и коммерческой эффективности таких
металлургических компаний, как Норникель, Метинвест, Alcoa. До прихода в ИНТЕРПАЙП
господин Лукьянов более шести лет работал в компании SAP, в последний год руководил ее
клиентским офисом. В SAP Андрей отвечал за обоснование экономического эффекта и
реализацию выгод от внедрения комплексных информационных систем в компаниях
Северсталь, ОМК, Металлоинвест. «К нашей команде присоединился опытный менеджер,
который хорошо понимает вызовы операционного бизнеса. Среди основных задач Андрея –
управление планированием продаж и производства, развитие продуктового портфеля
компании, поиск и разработка новых ниш для трубно-колесного бизнеса», – комментирует
Фади Храйбе, Генеральный директор ИНТЕРПАЙП. Андрею Лукьянову 41 год, имеет высшее
образование, в 2002 году защитил степень магистра делового администрирования в Cardiff
Business School в Великобритании.

По итогам І полугодия т.г. компания Ferrexpo бизнесмена
Константина Жеваго увеличила чистую прибыль по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года почти в 2,8 раза, до $215,7 млн.
Выручка Ferrexpo увеличилась на 29,1%, до $591млн. Увеличился и показатель
EBITDA на 79,4%, до $286,9 млн. Чистый долг Ferrexpo по состоянию на 30 июня 2017 г.
составил до $481 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось в І полугодии до
0,96x по сравнению с 1,57x на конец 2016. За полгода компания нарастила капитальные
инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 88%, до $45 млн.
Свободные денежные средства на счетах Ferrexpo на 30 июня 2017 г. увеличились в 3,25
раза, до $143 млн. Также сообщается, что продажи железорудных окатышей снизились на
16%, до 5,065 млн т, при этом в наибольшей степени снизились их продажи в Китае и
странах Юго-Восточной Азии (с 18% до 3% в географической структуре продаж Ferrexpo).
Ранее сообщалось, что Ferrexpo привлечет четырехлетний синдицированный кредит на
сумму до $350 млн. Компания Ferrexpo зарегистрирована в Великобритании. Текущие
производственные активы Ferrexpo - Полтавский и Еристовский ГОКи. Крупнейший
акционер Ferrexpo - бизнесмен и народный депутат Украины Константин Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

СПРАВКА: ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес.
Продукция Компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на
ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2016 году ИНТЕРПАЙП реализовал 572 тыс.
тонн трубной и колесной продукции. В ИНТЕРПАЙП работают 11,5 тыс. сотрудников.

ЦГОК продолжил обновление
машинного парка

Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП»
Компания "Метинвест" выплатила $14,1 млн и капитализировал
$14,2 млн по еврооблигациям-2021
18.08.2017

Группа "Метинвест" выплатила 14,136 млн долларов процентного
дохода по еврооблигациям с погашением в 2021 г. и капитализировала
14,203 млн долларов процентов в основное тело долга.
Согласно сообщению на Ирландской фондовой бирже, вследствие капитализации
долг компании увеличился до $1,224 млрд. Как сообщалось, в марте группа "Метинвест"
выпустила еврооблигации на общую сумму $1,2 млрд с погашением в 2021 г. и объединила
4 кредитные линии в одну на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в 2021 г. в ходе
реструктуризации своей задолженности. 8 февраля Высокий суд правосудия Англии и
Уэльса одобрил реструктуризацию задолженности "Метинвеста". 6 февраля держатели
еврооблигаций и кредиторы "Метинвеста" одобрили реструктуризацию задолженности
компании. Группа "Метинвест" запустила процедуру реструктуризации долгов. Процедура
реструктуризации, кроме реструктуризации задолженности компании по еврооблигациям2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018, будет включать в себя реструктуризацию задолженности по 4 синдицированным кредитам предэкспортного финансирования.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. "Метинвест", согласно аудированной консолидированной
финансовой отчетности, увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов,
процентов и амортизации) в 2 раза, или на 628 млн долларов до 1 153 млн долларов, при
этом сократив выручку на 8,9%, или на 609 млн долларов до 6 223 млн долларов. Отметим,
во ІІ квартале 2017 года производство чугуна увеличилось на 2% по отношению к
предыдущему кварталу – до 2 025 тыс. тонн – в результате увеличения производства на
ММК им. Ильича (ММКИ). ММКИ увеличил производство чугуна на 296 тыс. тонн во втором
квартале 2017 года по сравнению со сниженным уровнем производства в первом квартале
2017 года вследствие проведения планового капитального ремонта доменной печи №3
длительностью 7 суток и неритмичных поставок кокса в результате нестабильной работы
Авдеевского КХЗ (АКХЗ). Снижение производства чугуна на ЕМЗ на 247 тыс. тонн было
связано с остановкой доменных печей в феврале в результате блокады железнодорожного
сообщения между подконтрольной и неподконтрольной территориями Украины и
последующей потерей контроля над предприятием с 15 марта 2017 года. Производство
чугуна на Азовстали снизилось на 8 тыс. тонн по причине выполнения плановых
капитальных ремонтов на доменных печах №4 и №5. Производство стали во втором
квартале 2017 года снизилось на 10% по отношению к предыдущему кварталу – до 1 853
тыс. тонн – в основном, вследствие снижения производства на ЕМЗ на 269 тыс. тонн, что
было частично компенсировано увеличением объема выплавленной стали на ММКИ на 56
тыс. тонн. Производство стали на ЕМЗ сократилось по причинам, описанным выше. Рост
производства на ММКИ стал результатом увеличения производства чугуна.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Госгеонедра запретила ГОКу Ярославского
добывать руду
04.08.2017

Госгеонедра запретила ГОК Сухая Балка, принадлежащему
украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, добывать железную
руду на своих шахтах. Об этом говорится в приказе Госгеонедр №350 от 2 августа.
"Прекратить все виды целевых работ, связанные с использованием недр,
проводимых с нарушением стандартов и правил, и которые могут повлечь порчу
месторождений, существенное снижение эффективности работ", - говорится в приказе.
Госгеонедра запретила добычу железных руд в шахтах им. Фрунзе и Юбилейная
Днепропетровской области. В приказе отмечается, что такое решение принято на
основании проверок деятельности комбината. Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. Evraz
Group S.A. Романа Абрамовича подписала соглашение о продаже предприятия Евраз Сухая
Балка компании Berklemond Investments LTD, которая входит в состав DCH Group
Александра Ярославского. 14 июля комбинату Сухая Балка возобновили все лицензии на
добычу железной руды. Суха Балка - одно из ведущих горнодобывающих предприятий в
Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру
комбината входят две шахты - Юбилейная и шахта им. Фрунзе. Годовая производственная
мощность комбината - около 3,1 млн труды. Отметим, рудник "Евраз-Сухая Балка"
(Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданный в мае компанией "Евраз" группе DCH
бизнесмена Александра Ярославского, в январе-июне 2017 года сократил производство
товарной железной руды на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до
1,091 млн тонн. "Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной
железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и
доменную руду (47% - 50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной
руды в год. Его выручка в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Центральный горно-обогатительный комбинат (г.Кривой Рог,
Днепропетровская обл.), входящий в группу "Метинвест", приобрел 2
бульдозера Komatsu стоимостью свыше 40 млн грн.
Новая техника уже приступила к работе в Глееватском карьере ЦГОКа. Новые
бульдозеры задействованы в зачистке забоев для экскаваторов, постройке технологических дорог и площадок для железнодорожных путей. Инвестиционная программа ЦГОКа
на 2017 г. составляет 1,3 млрд. грн., самая большая за последние 5 лет, отметил гендиректор ЦГОКа Дмитрий Шевчик. "Мы вкладываем средства в модернизацию производственных мощностей, техническое переоснащение и капитальные ремонты. В этом году
закупили четыре 130-тонных самосвала, по два грейдера и бульдозера. Их использование
увеличит эффективность производства, сделает работу персонала более комфортной", –
подчеркнул он. Как сообщалось, в рамках инвестпрограммы на 2017 год ЦГОК запустил в
эксплуатацию два большегрузных автомобиля БелАЗ и новый бульдозер Komatsu. Группа
"Метинвест" планирует в текущем году инвестировать в Ингулецкий, Центральный и
Северный горно-обогатительные комбинаты 7,4 млрд грн. В частности, в обновление
парков большегрузных автомобилей и карьерной техники на горно-обогатительных
комбинатах Кривого Рога планируется вложить около 2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
В Україні зросло виробництво залізорудної сировини

29.08.2017

Українські компанії збільшили виробництво залізорудної сировини
(ЗРС). Про це повідомляють експерти Укрпромзовнішекспертизи, передає
служба новин порталу biz.nv.ua
Липневе середньодобове виробництво товарного концентрату і аглоруди в Україні
зросло з 125,6 тис.т. до 137,4 тис.т., випуск агломерату та обкотишів знизився з 68,2 тис. т.
до 56,6 тис. т. Всього було вироблено 6014,6 тис. т. товарної залізорудної сировини, що на
202 тис. т. більше червневого показника. У липні відбулося незначне збільшення поставок
залізорудної сировини вітчизняними гірничорудними компаніями на металургійні
комбінати України. За словами експерта Укрпромзовнекспертизи Дмитра Желтякова,
обсяги поставок (з урахуванням агломерату з ММК ім. Ілліча і оціночних показників
поставок ЗРС зі структурних підрозділів на Арселор Міттал КР, але без урахування
імпортного ЗРС) склали 2898 тис.т., що на 286 тис.т. більше, ніж минулого місяця. Також в
липні збільшилася середньодобове виробництво агломерату та чавуну на металургійних
комбінатах України, склавши 75,68 тис. т. (+2,95 тис. т.) І 52,69 тис.т. (+3,0 тис. т.)
відповідно. Експерти УПЕ відзначають, що Єнакіївський МЗ і МК Донецьксталь
продовжують працювати, поставляючи ЗРС з території Росії. Так само відновив роботу ДМК
ім. Дзержинського. Задекларований експорт українського ЗРС в липні 2017 року за даними
Державної фіскальної служби України знизився на 198 тис. т. або 5,5%, склавши 3384 тис. т.
Таким чином, з початку року всього було експортовано близько 22,7 млн. т., що на 1,2 млн.
т. нижче, ніж аналогічний показник за 2016 рік. У географічному розрізі рік до року
найбільш зросли поставки в Словаччину (+637 тис.т). Варто зазначити, що з початку року
932 тис.т. (90 тис.т. в 2016 році) було поставленно до Швейцарії. Найбільш ймовірно, що
дана сировина реекспортується в інші регіони. Найбільше падіння продемонстрував
показник експорту в Китай (-3416 тис. т). "У серпні ситуація з виплавкою чавуну дещо
покращилася - середньодобові обсяги виплавки виросли на 2-2,5 тис. т. на добу. Основна
причина - відновлення роботи на ДМК ім. Дзержинського. Єнакіївський МЗ і МК
Донецьксталь, які продовжують працювати на непідконтрольною території", - коментує
ситуацію Дмитро Жовтяк. Слід зазначит, що у липні ціни українських постачальників для
зовнішніх напрямків незначно знизилися. Передбачається, що в серпні, буде спостерігатися
зростання експортних цін слідом за динамікою індексів в Китаї. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АМКР потратит 170 млн долл. на модернизацию
коксохимзавода

15.08.2017

Коксовая батарея №6 комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" в
июле вышла на проектный период коксования. Об этом говорится в
сообщении предприятия, передает minprom.ua
Продолжаются строительные работы на коксовой батарее №5: монтаж коксовых
машин, строительство дымовой трубы, кладка коксовой батареи. Уже смонтированы
основные металлоконструкции коллектора установки беспылевой выдачи кокса. В рамках
подготовки к вводу в эксплуатацию КБ-5 будут проведены работы по сушке и разогреву
коксовой батареи. Инвестиции в строительство КБ-6 составили 128 млн долл. С учетом
строительства КБ-5 общая стоимость проекта модернизации коксохимзавода АМКР
составит около $170 млн. Основной целью проекта является обеспечение дополнительного
производства для снижения объемов покупки кокса и природного газа. Ожидаемый эффект
проекта – производство кокса 6% влажности в объеме 1,06 млн тонн в год для доменного
производства АМКР. В рамках проекта строительства КБ-5 и КБ-6 внедрены экологические
мероприятия, позволяющие снизить выбросы в атмосферу на 1,6 тыс. тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Авдіївський коксохім інвестує 38 млн грн у модернізацію
смолоперегінного цеху
16.08.2017

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) Групи Метінвест розпочав
будівництво нової трубчастої печі для розігрівання смоли. Про це
повідомляє прес-служба компанії «СКМ».
Об'єкт дозволить уникнути збоїв у роботі обладнання всього смолоперегінного цеху.
Інвестиції у проект становитимуть 38 мільйонів гривень. З переробки кам'яновугільної
смоли в трубчастій печі починається весь процес виробництва в цеху. У тому числі
виготовлення електродного пеку – продукту, який Авдіївський коксохім відправляє на
експорт. На підприємстві діють дві трубчастих печі. Обидві вже давно виробили свій ресурс
і потребують заміни. Нове обладнання планують зробити більш міцним і безпечним.
Замість звичайних сталевих крекінгових труб проект передбачає труби з нержавіючої сталі.
А система контролю горіння полум'я в разі непередбаченої ситуації автоматично закриє
пальники і не допустить аварій. Муса Магомедов, генеральний директор Авдіївського
коксохімічного заводу: «Бойові дії в Авдіївці порушили наші плани з розвитку
підприємства. Зараз, коли перед нами не стоїть питання виживання, можемо повернутися
до модернізації. Крім будівництва нової печі в смолоперегінного цеху, реалізуємо ряд
проектів по всьому заводу. Днями починаємо випробування нового розподільчого
пристрою. Це наша енергобезпека. Без такого сучасного об'єкта неможливо отримання
електроенергії із зовнішніх мереж. Будуємо новий збірник бензолу. До кінця року плануємо
розпочати зведення системи придушення азоту – це важливий екологічний проект. Загалом
на розвиток і оновлення виробничих потужностей у 2017 спрямуємо майже 0,5 млрд. грн».
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua

ДМК заработал тремя
домнами
07.08.2017

Днепровский металлургический комбинат, входящий в корпорацию
«ИСД», запустил в работу ДП №12. Таким образом, в доменном цехе
предприятия ДП №1М, ДП №9 и ДП №12 работают по графику.
В агломерационном цехе №2 четыре агломашины работают по обеспечению
доменного цеха агломератом. В конвертерном цехе на участке МНЛЗ (на МНЛЗ №1)
продолжается выпуск квадратной заготовки для прокатного цеха. По-прежнему не
решается вопрос обеспечения технологическим транспортом, находящимся в аутсорсинге
ООО «Голметресурс-Инвест». В прокатном цехе на стане 400/200 продолжается выпуск
катанки диаметром 5,5 мм, на шаропрокатном стане - шаров диаметром 40 мм. Катанка
готовится к отгрузке. Напомним, Днепровский металлургический комбинат переводит ДП
№1М с природного газа на пылеугольное топливо. Кроме того, в доменном цехе начат
выпуск с разделением шлака и чугуна на ДП №9. Продолжается плановый разогрев
кауперов ДП №12. Сырьем домны обеспечены полностью. Как сообщалось ранее, 1 августа
ДМК перешел на работу двумя домнами, запустив ДП №9 после раздувки. В конвертерном
цехе был запущен конвертер №2. 28 июля комбинат возобновил выпуск квадратной
заготовки на МНЛЗ №1, а 27 июля выплавку стали в конвертерном цехе. 26 июля в
конвертерном цехе ДМК была завершена подготовка к пуску конвертера №1 и МНЛЗ №1.
23 июля на ДМК задули доменные печи №1М и №9.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершує підготовчий етап будівництва
двох нових машин безперервного лиття заготовок

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

14.08.2017

Евросоюз начал антидемпинговое расследование
против украинского ферросилиция
02.08.2017

Европейская Комиссия начала антидемпинговое расследование в
отношении импорта из Украины и Египта ферросилиция по кодам 7202 21
00, 7202 29 10 и 7202 29 90.
Жалоба о демпинге подана 19 июня 2017 года Euroalliages от имени производителей
соответствующей продукции ЕС - Ferropem, Ferroatlantica SL, OFZ и Huta Laziska SA, которые
выпускают более 90% ферросилиция в Европейском союзе. Период расследования - с 1
июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. При этом анализ тренда поставок на предмет нанесения
ими ущерба европейской промышленности будет проводиться с 1 января 2014 до конца
периода расследования. В документе уточняется, что временные антидемпинговые меры
могут быть введены в течение девяти месяцев с момента объявления антидемпингового
расследования, а в целом оно должно завершиться в течение 15 месяцев. Как сообщил
исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов
(”УкрФА”) Сергей Кудрявцев, возбуждение расследования в отношении поставок
ферросилиция из Украины явилось неожиданностью для предприятий. “Ферросилиций это не основной продукт для ферросплавных заводов Украины, так как предприятия
ориентируются на выпуске марганцевых ферросплавов. Вместе с тем, в настоящее время
наши юристы совместно с европейскими изучают ситуацию, чтобы определиться, как
защитить украинские предприятия”, - сказал Сергей Кудрявцев. Украинская ассоциация
производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции “УкрФА”
создана в 1998 году. В нее входят Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы
ферросплавов, Марганецкий и Покровский (ранее - Орджоникидзевский) ГОКи, Побужский
ферроникелевый комбинат, ООО “Экологическая инициатива” и другие. Все эти
предприятия в той или иной мере контролируются группой “Приват”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»: итоги производства
в июле 2017 г.
01.08.2017

В январе-июле 2017 г. металлургический комбинат «Запорожсталь»
сократил производство стали по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 2%, до 2,227 млн. т, говорится в пресс-релизе предприятия.
При этом за 7 месяцев выпуск чугуна сократился на 6,3%, до 1,976 млн. т, проката на 5,5%, до 1,875 млн. т. Кроме того, в июле 2017 года «Запорожсталь» произвела 306,4 тыс.
т чугуна, 334 тыс. т стали и 294,3 тыс. т проката. Отметим, металлургический комбинат
«Запорожсталь» в первом полугодии 2017 года потребил 85 млн м³ природного газа, что на
2,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. (87,2 млн м³). Расход газа сокращается
благодаря программе по повышению эффективности производства и снижению затрат.
Комбинат внедряет энергосберегающие проекты и современные технологии, позволяющие
более рационально использовать энергоресурсы.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам пресс-центра ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
Кураховская «Электросталь» продолжает
наращивать производство
06.08.2017

Предприятие "Электросталь" (Курахово, Донецкой обл.) в январеиюле т.г. нарастило производство непрерывнолитой заготовки на 23,12%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 243,661 тыс. тонн.
Согласно официальной информации предприятия, за 7 мес. на экспорт поставлено
197,011 тыс. тонн продукции, остальное - на внутренний рынок. В июле произведено 41,887
тыс. тонн заготовки, на экспорт отгружено 41,849 тыс. тонн. Как сообщалось ранее,
"Электросталь" в 2016 г. увеличила производство непрерывнолитой заготовки на 8,9% по
сравнению с 2015 г. – до 326,187 тыс. тонн с 299,505 тыс. тонн. Основную часть продукции
предприятие реализует на внешних рынках. В целом за 2016 год на экспорт поставлено
313,102 тыс. тонн заготовки (в 2015 году - 281,886 тыс. тонн), реализовано на внутреннем
рынке - 12,250 тыс. тонн (19,363 тыс. тонн). В январе и почти весь февраль 2016 года завод
простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам kumar.dn.ua
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Читайте также: ДМК запускает
сортопрокатный стан >>>

АрселорМіттал Кривий Ріг завершує підготовчий етап будівництва
двох нових машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ №№2, 3), робота
яких дозволить істотно збільшити виробництво литих заготовок.
В рамках масштабної інвестиційної програми підприємства компанія АрселорМіттал
інвестує понад $100 млн в будівництво двох нових МБЛЗ. У січні 2017 р. на початкових
етапах реалізації проекту була визначена концепція, розроблена та затверджена проектна
документація. Визначені виконавці із здійснення загальнобудівельних робіт, виготовлення
та монтажу металоконструкцій, обраний постачальник основного технологічного
обладнання – компанія SMS Group. В даний момент в ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
завершуються роботи з підготовки території будівництва: реконструкція автомобільного
з'їзду з шляхопроводу Центральний, будівництво нового складу злитків замість вже
існуючого, який підлягає демонтажу, будівництво залізничних колій, нового складу
запчастин і матеріалів для усіх МБЛЗ підприємства, а також демонтажі та перенесення
існуючих будівель і інженерних комунікацій. Будівельні роботи основного етапу ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочне найближчим часом паралельно з початком відбору
та навчання персоналу. У 3 кварталі 2018 р. заплановано початок гарячих випробувань
обладнання МБЛЗ №3, через 3 місяці передбачається отримати першу заготовку на МБЛЗ
№2. Остаточна здача комплексу в експлуатацію запланована на 1 квартал 2019 р. Наразі в
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» працює одна МБЛЗ, за допомогою якої вироблено 5 млн
730 тис. тонн сталі. Литі заготовки за якістю перевершують гарячекатані, а за рахунок
високого коефіцієнта виходу придатного та економії енергоресурсів собівартість їх нижче.
МБЛЗ №№2, 3 відрізнятимуться від першої розширеним сортаментом (до продукції
перетином 150Х150 мм додадуться заготовки перетином 130Х130 мм), а також вищою
продуктивністю (по 1,4 млн тонн на рік замість 1,2 млн тонн першої машини).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Днепроспецсталь нарастила выпуск
проката на 17%

18.08.2017

ЧАО
"Электрометаллургический
завод
"Днепроспецсталь"
(г.Запорожье) в январе-июле увеличило выплавку стали на 12,1, до 149 тыс.
тонн, по данным предприятия.
Выпуск проката вырос на 17,1%, до 98,5 тыс. тонн. Выпуск товарной продукции в
денежном выражении увеличился на 28,5%, до 4,611 млрд грн. – в действующих ценах. В
июле стальная выплавка снизилась на 3,2% к предыдущему месяцу, до 21 тыс. тонн, выпуск
проката вырос на 0,2%, до 14 тыс. тонн. Выпуск товарной продукции за июль вырос на
2,9%, до 668 млн грн. Ранее, "Днепроспецсталь" в январе-мае увеличила выплавку стали на
16,6%, до 106 тыс. тонн. Производство проката выросло на 22%, до 70,8 тыс. тонн. В
действующих ценах производство товарной продукции выросло на 29,4%...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Компанія «Метінвест» інвестує $ 85,5 млн в реконструкцію
листопрокатного стану ММК імені Ілліча
25.08.2017

Маріупольський металургійний комбінат (ММК) ім.. Ілліча підписав
контракт з Primetals Technologies Austria GmbH на розробку базового
інжинірингу реконструкції листопрокатного цеху “1700” (ЛПЦ-1700).
Проект передбачає установку нового обладнання, яке збільшить продуктивність
стану, істотно поліпшить якість поверхні прокату і значно знизить відходи виробництва
при прокатці слябів. Також, комбінат розширить лінійку рулонного прокату затребуваними
для подальшої переробки позиціями. Також буде модернізована автоматизована система
управління технологічним процесом і ключові вузли чистових клітей. Установка нової
реверсивної кліті дозволить підвищити максимальну вагу рулонів до 27 тонн, а в
перспективі – до 32 тонн. Основне технологічне обладнання на ММК імені Ілліча поставить
«Метінвест Інжиніринг». Крім розробки базового і детального інжинірингу, австрійські
фахівці також поставлять частина обладнання і будуть супроводжувати проект. Поставки
обладнання планується почати восени поточного року, а будівельні роботи – в кінці 2018
року. Введення модернізованого стану в експлуатацію очікується до 2020 р. «Світова
металургійна ринок змінюється, і ми змінюємося разом з ним. Наша стратегія передбачає
розвиток продуктів плоского прокату – в тому числі рулонів всіх переділів. Після
реконструкції потужностей на ММК імені Ілліча ми зможемо утримувати конкуренцію в
сегменті продукції з високою доданою вартістю – завдяки підвищенню ефективності
виробництва, скорочення часу на переробку продукції, збереження при транспортуванні і
зручності логістики», – зазначив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.
Відзначимо, ММК ім.Ілліча в січні-липні 2017 року наростив випуск загального прокату, за
оперативними даними, на 5,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – до 1,568
млн т. Виробництво сталі за сім місяців року зросла на 4,3% – до 1,760 млн тонн, чавуну – на
2,4%, до 2,262 млн тонн. У липні ММК справив 242 тис. тонн загального прокату, 272 тис.
тонн сталі, 400 тис. тонн чавуну, тоді як в попередньому місяці – 220 тис. тонн прокату, 258
тис. тонн сталі, 362 тис. тонн чавуну. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Что может помешать аресту Николаевского
глиноземного завода

Компанія «Прокладка» отримала ще 43 мільйони на послуги
для Вільногірського комбінату

23.08.2017

02.08.2017

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 31 липня за результатами тендерів
замовила ТОВ «Імекс Мінералс» послуг на свої території та на Східній
ділянці Малишевського родовища на загальну суму 42,86 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
За 30,58 млн грн. до кінця року надаватимуть послуги допоміжної техніки, перелік
якої із цінами за машино-годину можна побачити у таблиці нижче. Субпідрядниками
стануть вільногірське ТОВ «Гидроспецмонтаж» Ірини Тимченко та Наталі Тарасевич і
закарпатське ТОВ «ВАГО.» Василя Горвата. Ще 12,29 млн грн. піде на послуги зі знімання
шару ґрунту обсягом 350 тис куб. м у середньому по 35,10 грн. за кубометр. Ґрунт будуть
переміщувати на відстань 0,1-2,5 км. Цьогоріч у червні ціна для комбінату від «Імекс
Мінералс» становила 34,62 грн./куб. м, а в грудні 2016 року – 32,14 грн./куб. м. За
кошторисом, робота бульдозера потужністю 79 кВт (108 к. с.) обійдеться у 206 грн. за
машино-годину. Стільки ж вона коштувала на травневому тендері КП «Донецький
регіональний центр поводження з відходами» Донецької обласної ради щодо будівництва
сміттєзвалища. Нині за більший підряд змагалось лише криворізьке ТОВ «Славія Лтд» Ігоря
Шуліги та Андрія Сакуна, а за менший – криворізьке ПП «Компонент Плюс» Валерія, Вадима
і Дмитра Проноз на чолі з Олександром Шинкарьовим. Вадим Проноза є депутатом
Металургійної районної у місті Кривому Розі ради від партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність». Обидва суперники не вперше програють торги ОГХК фірмі «Імекс
Мінералс». Ніхто не знижував ціни під час аукціонів. В результаті на тендері щодо техніки
формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,07%, а щодо ґрунту –
12%. Власником столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. є Олексій
Бондаренко із с. Чайки під Києвом. Із травня нею керує криворожець Віталій Кравченко. За
словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія,
що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена наприкінці 2014 року, коли Журило
очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський
ГЗК» на 911,16 млн грн. Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 року порушила
кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин
службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК
та її контрагентів, у тому числі «Імекс мінералс».
Читати повністю (табл.) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Дмитрий Фирташ купил Запорожский титано-магниевый
комбинат фактически за долар
18.08.2017

Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что олигарх Дмитрий
Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат за 1 доллар.
Об этом он заявил в интервью Дню.
“Расследуем дело в отношении руководства “Запорожского титано-магниевого
комбината”, и видим, что Фирташ забрал его фактически за один доллар. Конечно, ставить
вопрос об ответственности самого Фирташа пока рано, но мы это дело расследуем. Большая
ее часть уже в суде”, - заявил Сытник. “Когда мы переносим свой взгляд на Одесский
припортовый, то там также видим интересы того же Фирташа”, - добавил он. Глава НАБУ
также отметил, что НАБУ ведет и другие дела, связанные с интересами олигархов,
например, Коломойского и Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
СНБО разберется с поставками на
крымский завод Фирташа
22.08.2017

В СНБО будут разбираться с поставками из Украины электроэнергии и
сырья в оккупированный Россией Крым на завод «Крымский Титан», который
принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.
Соответствующее заявление сделал Уполномоченный Президента Украины по
делам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. «Мы
получаем информацию, что какая-то часть электроэнергии поступает (с Херсонщины в
Крым – ред.) на завод Фирташа. С этим вопросом мы будем разбираться в СНБО. Второй
вопрос, связанный с этим заводом Фирташа: основное сырье на этот завод поступает из
Житомирской области. Тоже будем разбираться - как это выходит так, что Житомир
поставляет сырье на оккупированную территорию, какими путями, какие существуют
договоры», - сказал Мустафа Джемилев. По его словам, есть разные объяснения, почему
электроэнергия с территории Херсонщины продолжает поступать на территорию Крыма
на завод Фирташа. «Одни говорят, что если туда не поставлять энное количество
электроэнергии, там может произойти техногенная катастрофа. Но я думаю, что такие
доводы не совсем обоснованы, потому что на заводе Фирташа есть свои устройства,
вырабатывающие электроэнергию и достаточные для того, чтобы предупредить эту
техногенную катастрофу. Таким образом, выходит, что электроэнергия, поступающая
отсюда (с Херсонщины – ред.), она используется в производственных целях для завода,
который не платит ни копейки украинскому бюджету, а работает на Россию», - подчеркнул
Джемилев. Как известно, Д.Фирташу принадлежит предприятие «Крымский Титан» в
городе Армянск в аннексированном Россией Крыму. Как сообщалось ранее, Генпрокуратура
припомнила «венскому узнику» схемы поставки титанового сырья в оккупированный
Крым. «На территории Житомирской области действует ООО «Валки-Ильменит» - это
карьер, который единственный поставляет сырье в оккупированный Крым, предприятию
«Крымский титан». 28 марта текущего года Государственная служба геологии и недр
остановила специальное разрешение на добычу ильменита этому ООО. Скажите мне,
почему оно до сих пор тут? Вы так переживаете за доходы Фирташа и оккупированного
Крыма? Я не понимаю этого: у вас запрещена добыча стратегического сырья! Какой холеры
вы поставляете его в оккупированный Крым? «Валки-Ильменит» не имеет права добывать
сырье - и вы вместе с полицией должны это обеспечить!» - такое красноречивое поручение,
как сообщают СМИ, сделал на днях прокурору Житомирской области Любомиру Вийтовичу
раздосадованный глава ГПУ Юрий Луценко на совещании в Житомире 23 июня.
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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СБУ вполне может при желании объявить в розыск российского
миллиардера Олега Дерипаску, а главному активу «Русала» в Украине Николаевскому глиноземному заводу - теоретически «светит» арест.
Как пишет обозреватель издания «ОЛИГАРХ» Егор Кажанов в статье «У Дерипаски
диагностировали ОПГ», Олега Дерипаску в СБУ уже сочли лидером преступной
организации, то перспективы попадания под арест главного актива компании «Русский
алюминий» в Украине - пока неясны. «Дойдет ли дело до ареста главного актива «Русала» в
Украине - Николаевского глиноземного завода – пока неизвестно, так же, как и то, решится
ли СБУ объявить Дерипаску в розыск, - отмечает Егор Кажанов. - Дело осложняется тем, что
«Русал» является публичной компанией, акции которой с 2010 г. торгуются на Гонконгской
фондовой бирже, а среди ее акционеров находятся такие международные монстры, как
Glencore International. С которыми украинским властям будет очень непросто сражаться,
если они сочтут, что атака на Дерипаску может задеть их интересы».
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
СБУ сочла владельца «Русала» лидером
преступной организации
23.08.2017

Двадцать третий номер в списке самых богатых бизнесменов России по
версии Forbes (с состоянием в 5,9 млрд долларов) Олег Дерипаска получил
новый «титул» в Украине.
Как стало известно, в ходе досудебного следствия в рамках уголовного производства
№ 22017080000000023, внесенного в Единый реестр досудебных расследований 21 апреля
2017 г., СБУ пришла к выводу, что российский миллиардер является лидером преступной
организации. «Должностные лица объединенной компании «Русал», которая владела
контрольным пакетом акций ПАО «Запорожский производственный алюминиевый
комбинат» (ЗАлК), действуя умышленно, в ущерб экономической безопасности Украины, в
интересах ОК «Русал», создали преступную организацию, в состав которой привлекли
должностных лиц ОК «Русал» и аффилированных компаний, вместе с которыми в период
2009-2015 г. незаконно, путем вывода из эксплуатации, демонтажа, разрушения и продажи
по существенно заниженной цене оборудования ПАО «ЗАлК» фактически уничтожили
производство первичного алюминия и технического кремния в Украине» - указали в СБУ.
При этом «умысел на создание на территории Российской Федерации крупнейшей в мире
компании по производству алюминия с целью получения управляемой им компанией
монопольного положения на рынках Восточной, Центральной и Западной Европы» и
решение уничтожить производство первичного алюминия и технического кремния в
Украине путем покупки контрольного пакета акций ПАО «ЗАлК» и доведения его до
состояния неплатежеспособности было приписано генеральному директору (с января
2009), президенту и члену совета директоров Объединенной компании «Русал», который в
2000-2007 годах занимал должность председателя совета директоров компании «Русский
алюминий». Он же, по мнению следствия, решил создать упомянутую преступную
организацию, в состав которой, помимо должностных лиц «Русала», вошли также
неустановленные должностные лица Фонда госимущества, специализированных судов и
правоохранительных органов Украины. Описанный СБУ жизненный путь подходит лишь
одному человеку – основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске. Его ближайшим
сообщником, по данным источников «ОЛИГАРХА», следствие сочло главу дирекции новых
проектов «Русала», занявшего в 2014 г. должность главы наблюдательного совета ЗАлКа –
Алексея Арнаутова. Именно он, как считают в спецслужбе, в декабре 2014-марте 2015,
достоверно зная, что постановлением Хозяйственного суда г. Киева от 22.03.2012,
постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.05.2012,
постановлением судебной палаты по хозяйственным делам Верховного суда Украины от
23.12.2014 и от 11.03.2015 контрольный пакет акций ПАО «ЗАлК» в размере 68,01% его
уставного фонда был возвращен ФГИ, для окончательного уничтожения технологического
потенциала ПАО «ЗАлК» санкционировал списание и ликвидацию его стратегического
оборудования, в т. ч. 608 электролизных ванн. «Умышленные действия преступной
организации привели к фактическому уничтожению кремниевого производства и отрасли
производства первичного алюминия в Украине, и к необходимости предприятий Украины
закупать первичный алюминий у ОК «РУСАЛ» - указали в СБУ. В ходе следствия ряду
фигурантов на днях уже были вынесены подозрения, а сами они оказались в СИЗО например, в следственный изолятор на днях угодил директор компании «Дніпроінмет»,
задействованной в схеме вывода из ЗАлКа лабораторной посуды из платины. Кроме того, в
середине августа следователи начали арестовывать имущество членов «преступной
организации Дерипаски». ...
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Avellana Gold инвестирует $100 млн. в добычу
полиметаллов в Закарпатье
02.08.2017

Американськая компания Avellana Gold разработала проект по
добыче полиметаллов в Закарпатье, в который планирует инвестирует
около $100 млн. Об этом заявил генеральный директор компании Avellana
Gold Брайан Сэвидж на встрече с представителями компании по поддержке
инвестиций UkraineInvest.
В комментарии Mind, в Avellana добавили, что компания получила все согласования
на ведение бизнеса, но процесс формального получения соответствующих документов
затягивается, поэтому компания не может начать каких-либо работ. “Компания занимается
технико-экономическим обоснованием проекта. Продолжается работа над разработкой
новой инфраструктуры и стратегии развития Мужиивского месторождения с
использованием современного оборудования. Также на ближайшее время первоочередным
для компании является решение вопроса экологии, появились как следствие работы
предыдущего предприятия – утилизация всех отходов, накопившихся на поверхности
месторождения, рекультивация земельных участков и т. д.”, – добавили в компании. Старая
инфраструктура Мужиивского месторождения ограничивала возможности рудника – объем
добычи достигал 120000 т в год. Сегодня же инвесторы планируют организовать
высокоэффективное производство на длительную перспективу с годовым объемом добычи
500000 т. Для этого Avellana Gold планирует включить в разработку одновременно и
золотые, и золото-полиметаллические руды. По сути, это будет новая стратегия добычи.
Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в
Украине и странах Восточной Европы. В 2016 г. Avellana Gold приобрела предприятия
“Карпатская рудная компания” и “Западная геологоразведочная компания”, обладающих
специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной
Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовский месторождения). В случае успешной
реализации проекта Avellana Gold станет первой так называемой юниорской компанией
(junior mining) в Украине. Такие компании финансируются за счет частного и публичного
капитала и образуются преимущественно геологами со значительным опытом работы,
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узкой профессиональной специализации. Компания Avellana Gold зарегистрирована на
Кипре. Главой компании является Брайан Саваж – председатель совета директоров Pioneer
Management LLC, частной компании, которую он основал в 2009 г. для предоставления
консультаций и инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов.
Брайан Саваж является финансовым советником Source Capital Group, а также
исполнительным председателем совета директоров Certified Minerals Limited –
сформированной им компании для первоначальной покупки и продажи касситеритов
(оловянных), колтанових (ниобиевых/танталитових) и вольфрамитовых руд у
старательских артелей, приобретение минеральных концессий в Конго. Саваж также
является неисполнительным директором Amur Minerals Corporation, компании по разведке
и развитию месторождений на Дальнем Востоке России, котируется на AIM LSE.
Председателем геологических советников Avellana Gold выступает Чарльз Бодри с опытом
работы в Noranda, Falconbridge, Xstrata (сейчас – Glencore), Iamgold Inc., Xmet Inc. Он
является вице-президентом International Explorers and Prospectors Inc. с активами в
Онтарио, Квебеке и Нью-Брансуик. Также избирался в совет директоров Prospectors and
Developers Association of Canada. Отметим, украинское представительство Avellana Gold
возглавляет Николай Гожик, который ранее был главным инженером ООО
“Закарпатполиметаллы”, директором ООО “Сауляк”. Как сообщалось в 2014 году, лицензией
на добычу на Мужиевском золоторудном месторождении владела “Карпатская рудная
компания”, которую контролировал донецкий бизнесмен Валерий Бредыхин, партнер эксглавы МВД времен Януковича Виталия Захарченко. Однако в том же 2014 году компания
перерегистрировалась и стала частным акционерным обществом, не изменив названия.
Новым владельцем, согласно реестру, стала “Авеллана Голд ЛТД”, зарегистрированная в
Нью-Йорке. Как сообщал Интерфакс-Украина, Avellana Gold купила “Карпатскую рудную
компанию” в 2016 году. Подробности сделки не разглашались. В апреле 2017 года
Украинские новости сообщали, что “Avellana Gold” подготовила обращение в
Генпрокуратуру с просьбой разобраться с информационными атаками вокруг Мужиевского
месторождения. По словам гендиректора Саважа, речь идет об обвинении в якобы связях с
экс-министром внутренних дел Захарченко, а также в незаконности приобретения
компаний, имеющих спецразрешения на добычу золота в регионе. Инвестор уверяет —
никаких контактов с бывшими власть имущими не имел и не имеет, а соглашение, которое
заключила “Avellana Gold” по покупке “КРК”, полностью соответствует законодательству.
Мужиевское месторождение — единственное действующее в Украине по добыче золота. На
сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных
запасов. В денежном эквиваленте — почти 3,8 миллиарда долларов. Также на территории
месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть
1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32
миллионах и 3 миллионах долларов соответственно.
Читать полностью >>>
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Импорт золота в Украину сократился
вдвое
21.08.2017

В 2016 г. Украина импортировала золота на 13,07 млн долл. США, что
почти в два раза меньше, чем в 2015 г. Об этом сообщает Государственная
фискальная служба.
Отмечается, что в прошлом году больше всего золота Украины импортировала из
Нидерландов - на 8,4 млн долл. США и из Швейцарии - на 3,8 млн долл. США. При этом,
импорт серебра Украины за год также сократился. В 2016 году Украина импортировала
серебра на 3,6 млн долл. США, что на 7,1% меньше, чем в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
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ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГІРНИЧА ХІМІЯ (ВИДОБУВАННЯ ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ)

Геологическая служба США оценила залежи
калийных солей в Украине
07.08.2017

В Днепровско-Донецком бассейне на территории Украины может
залегать до 4,3 млрд. тонн калийных солей, что эквивалентно 840 млн. тонн
оксида калия K2O. Об этом объявила Геологическая служба США (USGS).
Согласно сообщению, оценки запасов калийных солей в бассейне Припяти на
территории Беларуси составляют 80-200 млрд. тонн калийных солей. Крупнейшими
производителями калийных солей является Канада, Россия, Беларусь, Китай и Германия. В
Украине известны залежи калийных солей во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Эти соли в основном используются для производства удобрений. Их мировая добыча в 2010
г. составил 33 миллиона тонн. О залежах Днепровско-Донецкого бассейна известно очень
мало информации, отмечается в исследовании Геологической службы США. Условия для
добычи этих месторождений осложняются тем, что в Днепровско-Донецком бассейне
сейчас нет развитого калийного производства. Кроме того, залежи в северо-западной части
региона отмечаются на глубине до трех километров, а с продвижением на юго-восток
глубина увеличивается и большинство оцениваемых месторождений может залегать на
глубине, которая пока не считается пригодной для добычи. Положительным является то,
что там, где залежи находятся на достаточно небольшой глубине, затраты на их добычу
будут сравнительно незначительными, - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
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 ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кабмин ограничил квоты на безакцизный ввоз и закупку
нефтепродуктов для "Карпатнафтохима"
09.08.2017

Кабинет министров Украины ограничил квоты на безакцизный ввоз
и закупку нефтепродуктов для ООО "Карпатнафтохим". Соответствующее
решение правительство приняло на заседании в среду.
В частности, если в апреле правительство разрешило "Карпатнафтохиму" на
льготных условиях закупать легкие дистилляты трех видов по 1170 млн литров для
каждой категории, то теперь общий объем по всем трем видам такого сырья ограничен
1170 млн литров. Кроме того, если раньше Кабмин разрешил "Карпатнафтохиму" льготную
закупку тяжелых дистиллятов четырех видов по 985 млн литров для каждой категории, то
теперь общий объем по всем четырем видам такого сырья ограничен 1170 млн литров.
Также введено ограничение для сжиженного газа и бутана - раньше предприятию было
разрешено закупать на льготных условиях по 1070 млн литров для каждой категории
такого сырья, а теперь - общий объем по всем 13 видам ограничен 1070 млн литров. Целью
введения ограничений является предотвращение возможной реализации льготных
нефтепродуктов на внутреннем рынке, вместо использования в качестве сырья для
производства этилена. Как сообщалось, "Карпатнафтохим" (Калуш Ивано-Франковской
обл.) 9 июня возобновил работу после пятилетнего простоя. "Карпатнафтохим" производит
этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Карпатнафтохім до жовтня вийде на 98%
своїх виробничих потужностей

Боевики обещают перезапустить ХТЗ в середине
сентября после двух лет простоя

18.08.2017

01.07.2017

О запуске завода заявила «руководитель Специального общественного
штаба по контролю над предприятиями украинской юрисдикции по
переводу под внешнее управление «ДНР» Ольга Позднякова.
«Завод находится в простое, сейчас ведутся переговоры по нахождению заказчиков.
В планах предприятия к середине сентября запустить производство. Конечно, не сразу на
полную мощность, но постепенно трудовой коллектив будет возвращаться к работе», –
сказала Позднякова. Отметим, сейчас предприятие контролируется ЗАО «Внешторгсервис»
из Южной Осетии, которое связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Напомним,
в марте 2017 года группа «Метинвест» заявила о потере контроля над деятельностью своих
предприятий на неконтролируемой территории Украины, в частности, ЧАО «Енакиевский
металлургический завод» (включая его Макеевский филиал – ЧАО «Макеевский
металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный
завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс»
и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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В 2017 году потребление металлопроката в Украине
увеличится на 5-7% - прогноз
03.08.2017

Потребление металлопроката в Украине в 2017 г. увеличится на 57%. Такой прогноз озвучил генеральный директор ЧАО "Украинская
горно-металлургическая компания" (УГМК, Киев) Валентин Собчук.
"Мы видим увеличение объемов потребления на уровне 5–7% относительно
прошлого года. На емкость рынка влияет ряд негативных явлений, в том числе остановка
предприятий на востоке страны, низкая покупательная способность участников рынка,
недавняя кибератака. Что касается последствий кибератаки, то многие предприятия до сих
пор не могут восстановить нормальную работу. У них уничтожены, как базы данных, так и
программное обеспечение на технологических производственных линиях", - посетовал
Собчук в интервью Delo.UA. При этом он напомнил, что прошлогодний рост потребления
более чем на 20% был обусловлен комфортным статистическим базисом сравнения.
"Напомню, что 2015 год стал периодом исторического минимума потребления
металлопроката в Украине", - акцентировал топ-менеджер. По словам гендиректора УГМК,
наиболее крупными потребителями металлопроката в Украине являются строительство,
сельскохозяйственное машиностроение и производство металлоконструкций. По оценке
ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в 2016 году потребление металлопроката в Украине
составило 4,6 млн тонн, а в 2015-м - 3,3 млн тонн.
Читать полностью >>>

Нафтохімічне підприємство «Карпатнафтохім» (Калуш, ІваноФранківська обл.) через півтора місяці розраховує вийти на 98% проектної
потужності. Про це повідомляє портал uprom.info
Нагадаємо, 9 червня «Карпатнафтохім» відновив виробництво після п’ятирічного
простою. Запуск виробництва відбувся завдяки впровадженню в Україні світової практики
оподаткування нафтохімічної сировини. Зокрема, в грудні 2016 року в Податковому кодексі
України було розширено перелік сировинних позицій, які обкладаються нульовою ставкою
акцизного податку в разі подальшої переробки. Зараз завод працює на 70% від проектної
потужності, сподіваємося, через півтора місяці вийти на 98%. Всі цеха працюють,
випускаємо повний асортимент продукції – про це в інтерв’ю OilNews розповів співвласник
підприємства Ігор Щуцький. Як вже повідомлялося, «Карпатнафтохім» почав будівництво
установки для виробництва октанозбільшуючої компонента МТБЕ і планує почати його
випуск восени 2018 р. Відзначимо, калуський "Карпатнафтохім" вже відвантажив першу
продукцію до Туреччини. За роки простою партнерам калуського нафтохімічного
підприємства доводилося працювати з іншими виробниками продукції, тож тепер слід
знову відвойовувати втрачені позиції і вести наполегливі пошуки нових ринків. Начальник
відділу поставок і логістики Роман Псюк зазначав, що пропілен та поліетилен уже успішно
відвантажують споживачам, інформують "Вікна". Щодо полівінілхлориду (ПВХ-С), то
комерційна служба підприємства вела активні перемовини з потенційними покупцями як з
України, так і з-за кордону. Роман Псюк у коментарі зазначив: "20-21 липня відбулися перші
пробні відвантаження полівінілхлориду. Першу продукцію купили підприємства з України.
Хоча це були, так би мовити, невеликі партії (до 20 тонн), але все ж з нетерпінням очікуємо
відгуків споживачів про нашу продукцію. А вже завтра по наш полівінілхлорид мають
приїхати представники фірми з Туреччини. Наразі вони здійснили передоплату за три
тисячі тонн ПВХ-С". Підтвердив цю інформацію і начальник цеху з виробництва ПВХСС
Володимир Троян. Він також зазначив, що зараз здійснюються роботи з налаштування лінії
з упаковки продукції в нові біг-беги.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info, kurs.if.ua

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

Читайте также: Интервью гендиректора
ЧАО "УГМК" Валентина Собчука >>>

По материалам delo.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 ГУМО-АЗБЕСТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бренды Rosava и Premiorri выходят
на рынок Туниса
17.08.2017

Сразу в трех городах Туниса - Тунисе, Сусе и Бизерте - прошли
презентации шин торговых марок Rosava и Premiorri, организованные
компанией ADA, которая является официальным дилером украинского
шинопроизводителя.
Продукцию Белоцерковского шинного завода присутствующим представил
коммерческий директор АО «Росава» Павел Пуськов. На мероприятиях присутствовали
работники посольства Украины в Тунисе, высокопоставленные представители
министерств, а также оптовые и розничные продавцы шинной продукции. Партнеры и
гости компании ADA ознакомились с новыми для Туниса украинскими шинными брендами
и посетили шоу-рум. На следующий день после презентации на улицах городов Туниса
появились брендированные автомобили компании ADA, осуществляющие доставку шин
брендов Rosava и Premiorri потребителям.
Читать полностью >>>
По материалам 4tochki.ru
На ТОВ "Київгума" відбулася значна подія –
встановлення нового обладнання
23.08.2017

Монтаж п’яти пресів нового покоління (треба відзначити, що
інвестиції в цей проект склали біля 800 тис. доларів США), проводився в
жарку літню пору, але це не завадило виконанню таких масштабних
планових робіт.
При встановленні п’яти станцій по 18 тон (кожна по два преси) були також задіяні
автокрани вантажопідйомністю 20 та 50 тон. Монтаж та налагодження нових вакуумних
пресів в найкоротший термін має дуже важливе значення для підприємства. З огляду на те,
що медична пробка є затребуваною серед фармацевтичних компаній нашої країни та за її
межами, збільшення потужностей дозволить нам в найкоротші терміни забезпечувати всіх
замовників якісною продукцією в необхідному обсязі. Впевнені, що введення в
експлуатацію такого потрібного обладнання пройде успішно та в запланований строк. А
найголовніше – що все це стало можливим тільки завдяки злагодженій та професійній
роботі всіх інженерних підрозділів: механослужби, ремонтно-будівельного участку, служби
електрозабезпечення. Велика подяка всім хто приймав участь в цьому проекті.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ТОВ "Київгума"

 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИРОБЛЯЄ АЗОТНІ ДОБРИВА Й ПРОДУКЦІЮ, ЩО МІСТИТЬ ЗВ’ЯЗАНИЙ АЗОТ (АМІАК, АЗОТНУ КИСЛОТУ ТА ЇЇ СОЛІ,

НІТРАТИ НАТРІЮ, ВУГЛЕКИСЛИЙ АМОНІЙ, КАПРОЛАКТАМ, УРОТРОПІН ТОЩО)

2017 г. сократило чистую прибыль в 3,8 раза - до 7,4 млн грн с 28,4 млн грн в аналогичном
периоде 2016 г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в октябре прошлого
года заявил о начале подготовки к приватизации находящегося в состоянии санации
«Сумыхимпрома», 99,99% акций которого принадлежит государству. «Сумыхимпром»
обладает энергохимическим комплексом, производящим двуокись титана, минеральные
удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Україна може втратити контроль над стратегічним
“Укрхімтрансаміаком”
04.08.2017

Ситуація на стратегічному державному підприємстві “Укрхімтрансаміак” критична. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат Сергій
Мельничук, пердає портал unn.com.ua
Нарощування боргу перед контрагентом підприємства – російським “Тольяттіазот”
може призвести до втрати потужностей ДП “Укрхімтрансаміак”, зазначив він.
“Підприємство спеціально заганяють у борги, а потім ми можемо втратити контроль над
трубою, бо її просто заберуть за борги. Я думаю, що це все робиться навмисне", - наголосив
він. С.Мельничук вказує, що занепад стратегічного підприємства відбувається за сприяння
чиновників найвищого рівня. За словами нардепа, наприкінці минулого року відкритий
конкурс на керівника ДП "Укрхімтрансаміак” виграла людина, яка з невідомих причин досі
не може приступити до роботи. Натомість посаду керівника підприємства обіймає
заступник В.Бондика (попердній директор ДП “Укрхімтрансамік”, якого ГПУ підозрює у
розтраті державного майна у великих розмірах) - Ігор Трегубенко, який призначений у
статусі в.о. самим Прем’єр-міністром В.Гройсманом. "Людина, яка виграла конкурс з
незрозумілих причин досі не приступила до свої обов’язків. І тут запрацювала схема, яку
часто використовують – призначається один із заступників попереднього керівника, який
просто виконує обов’язки і робить всі забаганки, які йому зверху спускають. Він
(І.Трегубенко – ред.) почав виконувати ті схеми, які були при Бондику", - розповів
С.Мельничук. Нардеп переконаний, що В.Бондик та його послідовник І.Трегубенко мають
зв’язки з російським “Тольяттіазот”. "Між І.Трегубенком і В.Бондиком була людина, яка має
російський паспорт і фактично це людина із "Тольяттіазот". Саме вона фактично завела
"Укрхімтрансаміак" у глухий кут та великі мінуси. Ця людина достроково погасила кредит,
який був узятий ще В.Бондиком, а після нового року порушила контракт перекачок. Тоді
заборгованість склала більше 400 млн грн, це і зовнішні, і внутрішні борги. У результаті
фінансовий план, який підприємство подало до Кабміну, передбачає 800 млн грн збитків
для держави", - розповів С.Мельничук. При цьому нардеп вбачає особисту зацікавленість
І.Трегубенка в занепаді підприємства. "Нинішній виконуючий обов’язки не хоче нічого
робити. І його оточення теж. І коли ми вимагаємо, щоб підприємство подало обґрунтовану
ціну на транзит, то вони просто ухиляються від службових обов’язків, і саботують
підприємство, чим дають змогу заробляти надприбутки російським компаніям", - сказав він
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Северодонецкий “Азот” Дмитрий Фирташа возобновит
производство в сентябре
11.08.2017

Фирташ нашел серный способ
заработать
02.08.2017

Столичное ООО «Титан Украины» одержало победу в крупнейшем
тендере с начала этого года. В роли источника дохода для него выступит
ПАО «Сумыхимпром» –
крупнейший производитель комплексных
удобрений и двуокиси титана в Украине, контрольный пакет которого
принадлежит Фонду государственного имущества.
Как выяснил «ОЛИГАРХ», 31 июля сумской завод заключил договор по итогам
тендера на закупку 108 тыс. тонн серы (применяется для производства комплексных
удобрений). Участие в нём приняли всего два претендента – помимо «Титана Украины»,
заявку подало предприятие материально-технического обеспечения «Инженерный центр
Реагент» из Днепра местного бизнесмена Романа Токмачева. Предложение этой компании
составило 307,929 млн грн, которое оно не стало уменьшать. В итоге победу одержал
«Титан Украины», предложивший поставить «Сумыхимпрому» 108 тыс. тонн серы за
305,856 млн грн, или из расчета 2,832 тыс. грн за тонну. Компания-победитель серного
тендера – давний «знакомый» топ-менеджмента «Сумыхимпрома». Как уже писал
«ОЛИГАРХ», это химическое предприятие находится в процедуре банкротства с октября
2011 г. Дело о банкротстве «Сумыхимпрома» Хозяйственный суд Сумской области открыл
по иску ООО «Компания по управлению активами «Промышленные инвестиции», которую
считают близкой к одиозному владельцу Group DF Дмитрию Фирташу, выдачи которого с
2014 г. от властей Австрии добивается ФБР. А уже осенью 2012 г. началась санация
предприятия, руководителем которой стал бывший топ-менеджер Фирташа Игорь
Лазакович. Это стало возможно после того, как компании владельца Group DF получили
контроль над комитетом кредиторов предприятия, которое хоть и осталось
государственным де-юре, но де-факто вошло в орбиту Фирташа. С тех пор срок санации
«Сумыхимпрома» постоянно продлевается, из-за чего Фонд госимущества, владеющий
«Сумыхимпромом», остаётся без рычагов управления своим предприятием. А группа
Фирташа зарабатывает на нём сотни миллионов гривен. «Титан Украины» – классическая
«прокладка», замкнувшая на себе снабжение «Сумыхимпрома» различными видами сырья,
которые закупаются у непосредственных производителей, а затем перепродаются заводу с
существенной наценкой. С начала года эта компания выиграла несколько тендеров
сумского завода, крупнейшими из которых была до последнего времени закупка
известняка на 160 млн грн, проведённая в марте, и закупка мешков «биг-бег» на 43 млн грн
в июле. Помимо «Сумыхимпрома», ее крупнейшим заказчиком является ООО «Запорожский
титано-магниевый комбинат», который также входит в орбиту Фирташа. …
Читать полностью >>>
© Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
ПАО "Сумыхимпром" возобновил производство
комплексных удобрений
04.08.2017

Госпредприятие
«Сумыхимпром»
возобновило
производство
комплексных удобрений, включая гранулированный суперфосфат и
фосфорную кислоту, после восьмимесячного простоя.
«В июле произведено 13 тыс. уже традиционной марки удобрений NP 12:24. Сразу же
параллельно с производством осуществлялись отгрузки готовой продукции. Удобрения
транспортировались потребителям из Украины, Болгарии и Молдовы. Сейчас ведущие
специалисты предприятия и производственники работают над изготовлением нового вида
удобрений - NPK 6:24:12», - говорится в сообщении. Так же в пресс-службе отметили, что за
время простоя в соответствующих цехах были проведены ремонтные, очистительные и
восстановительные работы. При этом план производства фосфорной кислоты и отгрузки
фосфогипса успешно выполняется, а цех по их производству проводит обучение персонала
для перехода с трехсменного на четырехсменный режим работы. Как сообщалось, одно из
крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», в январе-июне
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Работу северодонецкого “Азота”, который последние три года работал
только периодически на привозном сырье, планируют возобновить в начале
сентября. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ВГА.
“Руководством предприятия было сообщено о решении запустить в первой декаде
сентября. Но для этого необходимо стабильное электроснабжение”, - сказано в сообщении
по итогам заседания посвященного запуску предприятия штаба под руководством главы
областной администрации Юрия Гарбуза. На “Азоте” планируют запустить цеха по
производству аммиака, карбамида, аммиачной селитры и другие вспомогательные
структурные подразделения. Это позволит ежемесячно производить до 50 тыс. тонн
аммиачной селитры, 36 тыс. тонн карбамида, 10-15 тыс. тонн аммиачной воды и тому
подобное. Как сообщалось, ранее правления предприятия Леонид Бугаев заявлял, что
возобновление выпуска аммиачной селитры на привозном аммиаке предприятием
“Северодонецкое объединение “Азот”, входящим в группу компаний Ostchem бизнесмена
Дмитрия Фирташа, запланировано на август 2017 г. 16 июня сообщалось, что три из
четырех химических заводов Ostchem (входит в Group DF Дмитрия Фирташа) - Черкасский
“Азот”, “Ривнеазот” и “Северодонецкое объединение “Азот” - возобновляют производство
удобрений после простоя. Средства для формирования закупочных партий удобрений и
запуска заводов составили 1 млрд грн, из которых 750 млн грн были предоставлены из
резервов ПАО “Аграрный фонд”, на 100% принадлежащего государству. Остановка
химзаводов в Ривне и Черкассах началась 7 марта 2107 г. Причиной стала образовавшаяся
задолженность компании Ostchem за услуги по транспортировке газа.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Фонд держмайна шукає оцінювача
пакета акцій ОПЗ
23.08.2017

Фонд державного майна оголосив конкурс з відбору суб'єктів
оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ
"Одеський припортовий завод".
Інформація про початок конкурсу опублікована в газеті "Відомості приватизації" від
23 серпня. Оцінці підлягає пакет акцій в кількості 795 083 903 штук, що становить 99,567%
статутного капіталу товариства. Конкурс запланований на 14:00 п'ятниці, 8 вересня.
Документація на конкурс приймається до 17:30 4 вересня. Як повідомлялося, згідно з
меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була
вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і
приватизувати Одеський припортовий завод в І півріччі 2017 р. Однак уряд України відклав
масштабну приватизацію до ухвалення Верховною Радою нового закону про приватизацію,
розгляд якого може відбутися у вересні. Нагадаємо, Україна двічі у 2016 році виставляла
ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,18 млрд грн, а потім в грудні за
зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. Держбюджет 2017 р.
передбачає 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте за підсумками першого
півріччя бюджет отримав лише 0,11 млрд грн. Фонд розраховує поліпшити цей показник за
рахунок продажу в другій половині серпня блокпакетів акцій восьми енергокомпаній,
сумарна стартова ціна яких становить 4,1 млрд грн. Відзначимо, Одеський припортовий
завод за підсумками першого півріччя 2017 році отримав чистий збиток в 108,18 млн грн, в
той час як за аналогічний період роком раніше - 243,94 млн грн. При цьому чистий дохід
ОПЗ від реалізації продукції в першому півріччі скоротився з 3,17 млрд грн в 2016 р до
740,88 млн грн в 2017 р Валовий прибуток підприємства скоротився, період до періоду, з
194,9 млн грн до 130, 76 млн грн. Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне
бюро України проводить розслідування у справі закупівель Одеським припортовим
заводом газу за завищеними цінами у компанії OstChem бізнесмена Дмитра Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

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

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

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ГРАФІТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На «Электротяжмаше» приступили к выполнению
заказа для ТЭС «Сиддирганч»

Укрграфит сможет заработать на
трудностях китайцев

13.07.2017

16.08.2017

Экспорт графитовых электродов из Китая в 2017 г. будет снижен с
200 тыс. до 100 тыс. тонн, по оценкам экспертов Platts. Об этом сообщает
служба новостей портала minprom.ua
Снижение поставок электродов из Китая вызвано, с одной стороны, трудностями на
рынке игольчатого кокса, из которого изготавливают электроды, а с другой стороны большим спросом на электроды в КНР. Китайские предприятия в 2017 г. произведут до 500
тыс. тонн графитовых электродов, в то время как потребление только на внутреннем
рынке составит 600 тыс. тонн. Повышение спроса на электроды в КНР также связано с
принятым властями КНР запретом работы всех индукционных сталеплавильных печей. В
последние годы мощности на заводах по производству электродов в мире уменьшились на
200 тыс. тонн. Отчасти это было результатом китайского демпинга, вытолкнувшего
некоторых производителей конкурентов с рынка, из-за предложения значительно более
низких цен. Отметим, ПАО "Украинский графит" - единственное предприятие в Украине по
производству графитированных электродов для электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей, а также футеровочных огнеупорных материалов
на основе углерода. Днепровский электродный завод, первое название предприятия, был
основан в 1933 году. Успешно развиваясь и расширяясь предприятие за короткий период
времени становится безусловным лидером электродной промышленности в стране. В 1994
году ДЭЗ был преобразован в Открытое акционерное общество "Украинский графит". В
1997 г. председателем правления – генеральным директором ОАО "Укрграфит" был избран
Петров Борис Федорович, под четким руководством которого предприятие, несмотря на
сложившуюся тяжелую экономическую ситуацию, смогло выйти на высокий
международный уровень. За 67 лет существования завод накопил производственный опыт,
который позволяет, постоянно совершенствуя технологические процессы, производить
высококачественную продукцию, которая в состоянии достойно конкурировать с
аналогичной продукцией на мировых рынках. Сегодня ПАО "Укрграфит" является
производителем широкого ассортимента углеграфитовых материалов ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

МАШИНОБУДУВАННЯ
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ.
 КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ.

Специалисты Corum Group ознакомились с системой управления
качеством на «Аутомотив Электрик Украина»

18.08.2017

Менеджеры и специалисты отделов продаж ИГ УПЭК повышают
квалификацию на обучающем тренинге «Тактика и психология
переговоров о продаже и работа с клиентскими возражениями».
Двухдневный семинар проводит бизнес-тренер Алексей Топоров, на счету которого
около 8000 тренинговых часов в 80 компаниях страны. Желаемый результат любых
переговоров – взаимовыгодное сотрудничество. Данный тренинг направлен на развитие
необходимой уверенности и способностей добиваться результата при любой
эмоциональной насыщенности атмосферы переговоров. В рамках обучающего семинара
сотрудники ИГ УПЭК станут участниками «переговорных поединков», чтобы отработать
навыки ведения переговоров и работы с возражениями в сложных условиях. Кроме этого,
менеджеры отделов продаж научатся отслеживать и контролировать ситуацию
взаимодействия, быстро подбирая успешную систему аргументов и контраргументов для
разных переговорных ситуаций. Напомним, что в июне в стенах УПЭК Алексей Топоров уже
провел первое активное и насыщенное обучение сотрудников компании на тему: «Работа
сбытовика на выставке. СПИН-продажи». А сегодня и завтра менеджеры будут
отрабатывать основные техники и навыки ведения успешных переговоров.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам пресс-центра ИГ «УПЭК»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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НВКГ «ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ» виготовить три газотурбінні
двигуни для Укртрансгаз
17.08.2017

За результатами закупівельної процедури опубліковано повідомлення
про намір укласти договір між ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» та ДП НВКГ «ЗОРЯ»«МАШПРОЕКТ» на поставку трьох газотурбінних двигунів (ГТД).
Нові двигуни українського виробництва ДГ90Л2.1 потужністю 16МВт закуповуються
для ремонту газоперекачувальних агрегатів (ГПА) ГПУ-16 компресорних станцій
Укртрансгазу шляхом заміни застарілих ГТД ДЖ-59Л. Проект «ГПУ-16» був розроблений на
основі технічних характеристик двигуна ДЖ-59Л, його вдосконалена версія ДГ90Л2 має
аналогічні масо-габаритні характеристики та спосіб встановлення, тому заміна застарілих
ДЖ-59Л не потребуватиме допоміжного обладнання і виконання додаткових будівельномонтажних робіт. Встановлення двигунів нового покоління ДГ90Л2 є найоптимальнішим
технічним рішенням, що забезпечить підвищення економічних та екологічних показників
ГПА до рівня сучасних світових стандартів. Нагадаємо, у квітні суд взяв під варту інженера
ДП «Зоря-Машпроект», підозрюваного у заволодінні майном підприємства з метою його
збуту до Росії. Відзначимо, Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»«Машпроект» – український розробник і виробник газових турбін морського і
загальнопромислового застосування. До складу комплексу входять Центр науководослідних і дослідно-конструкторських робіт «Машпроект» і серійне виробництво «Зоря».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Сумское НПО развернуло выпуск атомной продукции
по заказу немецкой компании Krantz

02.08.2017

Corum Group совершенствует продукцию и технологию ее
производства. На этот раз сотрудники службы управления качеством
перенимали опыт производителей, работающих исключительно на
европейский рынок.
Это предприятие «Аутомотив Электрик Украина» в Черновцах. Завод изготавливает
электро-кабельную продукцию для немецких автомобилей. Знакомство с системой
управления качеством проводилось для внедрения FMEA-анализа на предприятиях
Компании Corum. В состав рабочей группы вошли 10 человек: технологи, конструкторы,
специалисты службы управления качеством. В процессе обучения специалисты Corum
увидели, как внедряются немецкие стандарты качества в Украине, и почерпнули
интересные идеи, которые планируют реализовать на предприятиях Компании.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра «Corum Group»
Сотрудники ИГ УПЭК на обучающем
тренинге-семинаре

Специалисты завода «Электротяжмаш» приступили к проектированию
и изготовлению модернизированного турбогенератора ТГВ-210-2МТ3 для
ТЭС «Сиддирганч» (Бангладеш).
Контракт на разработку и поставку на станцию турбогенератора в тропическом
исполнении был подписан в конце июня текущего года. Отгрузка готовой продукции
запланирована на III квартал 2018 года. В 1990-х годах на ТЭС «Сиддирганч» был поставлен
турбогенератор ТГВ-200-2М-2Т3 мощностью 210 МВт производства «Электротяжмаша». На
сегодняшний день возникла необходимость в его замене. «Мы подписали договор на
поставку оборудования для тепловой электростанции впервые за длительный период
времени, когда крупные проекты в сфере тепловой энергетики отсутствовали. Контракт
позволит нам оптимизировать работу турбогенераторного производства предприятия и
укрепить позиции на азиатском рынке», – отметил и.о. директора завода Дмитрий Костюк.
Напомним, в апреле завод «Электротяжмаш» подписал контракт с ПАО «Укргидроэнерго»
на разработку и поставку гидрогенератора-двигателя для ІІ очереди IV гидроагрегата
Днестровской ГАЭС. Полностью реализовать проект планируется до декабря 2019 г.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра завода «Электротяжмаш»

29.08.2017

Согласно подписанному в конце июля договору с компанией Caverion
Deutschland GmbH, Business Unit Krantz (Германия), в ПАО «Сумское НПО»
наладили производство партии корпусов аэрозольно-йодных фильтров.
Контрактом, в частности, предусматривается поставка четырех единиц такой
техники. Она будет применена на Южно-Украинской АЭС, где компания Caverion
Deutschland GmbH, Business Unit Krantz произведет обновление системы принудительного
фильтрованного сброса парогазовой смеси из герметичной оболочки, которая отвечает за
безопасность атомной электростанции. Данный контракт срочный – отгрузить готовые
изделия сумские машиностроители должны в течение трех месяцев. Собственно, первые на
очереди – восемь опорных рам главного фильтра, входящие в состав поставки. Завершить
работу над ними необходимо в первой декаде сентября. Остальное оборудование разделено
на два последующих транша – в октябре и ноябре текущего года. Как информирует
ведущий менеджер бюро продаж оборудования для АЭС Алексей Марченко, в случае
успешной реализации контракта он может стать, во-первых, хорошим толчком в процессе
налаживания сотрудничества с новым заказчиком в атомной сфере, а, во-вторых, принести
ряд других подобных контрактов. Напомним, в Сумском НПО активно продвигается выпуск
шаровых кранов по заказу ПАО «Укртрансгаз». Июльские производственные планы
выполнены – готовое оборудование упаковано и ждет отгрузки, а в цеха уже поступили
заготовки на новую партию оборудования. В частности, до конца июля завершена работа
над тремя кранами Ду-300 подземного исполнения с пневмоприводами, а также двумя
единицами запорной арматуры с условным сечением 150 мм (также подземного типа).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Сумского НПО
Кабмин открыл возможность ликвидации
ГАХК "Днепровский машзавод"
30.08.2017

Кабинет министров Украины разрешил ликвидацию Государственной
акционерной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный
завод" (ГАХК "ДМЗ", Днепр).
Это станет возможным после исключения из ее уставного капитала 100%-го
госпакета акций единственной входящей в ее состав компании – ПАО "Конструкторское
бюро "Днепровское", тогда как на сегодня ликвидация ГАХК была возможна только после
продажи КБ. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду,
внеся изменения в свое распоряжение от 12 сентября 2011 г., которым была предусмотрена
ликвидация ГАХК "ДМЗ" только после продажи госпакета акций КБ "Днепровское",
исключенного из ее уставного капитала. В то же время, отмечается в записке, на сегодня
ПАО "КБ Днепровское" остается в Перечне объектов права госсобственности, не
подлежащих приватизации, т.е. продать этот госпакет пока невозможно. В связи с этим
правительство разрешило ликвидацию ГАХК "ДМЗ" не после продажи, а после исключения
100% КБ "Днепровское" из уставного капитала ГАХК "ДМЗ". В документе отмечается, что на
сегодня в состав ГАХК "ДМЗ" входит только КБ "Днепровское" (согласно законодательству,
в холдинг должно входить не менее двух компаний), при этом она является финансовым
холдингом, не ведет хоздеятельность, за ней не закреплен земельный участок. В 2015 году
чистый финрезультат холдинга составил 20 тыс. грн, в 2016 году – 21 тыс. грн. ГАХК "ДМЗ"
создана указом президента Украины в ноябре 1995 года с целью развития единого научнотехнического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения
современных образцов отечественных систем и средств связи. Изначально в его состав
входили ПАО "Днепровский машзавод" – тогда единственный в Украине производитель
электронного оборудования для автоматических телефонных цифровых станций системы
С-32, и КБ "Днепровское".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Завод «Фрунзе» устанавливает линию для выпуска новой
продукции – решетчатых настилов
31.07.2017

Завод «Фрунзе», крупнейший национальный производитель
изделий из перфорированного металла и систем ограждения, в
ближайшее время запустит производство решетчатых настилов.
Компания приобрела немецкую линию стоимостью $1,6 млн., мощность которой
позволяет выпускать 200 т продукции в месяц. Оборудование уже поступило на завод и
монтируется в одном из цехов под контролем иностранных специалистов. Запуск линии
планируется в сентябре. «Мы в течение многих лет занимались поставками решетчатых
настилов, закупая их в Польше и в Бельгии. Но после того, как курс гривни резко снизился,
импортная продукция стала мало интересна украинскому покупателю, с другой стороны,
текущий курс стимулирует экспорт. Поэтому мы запускаем собственное производство. В
его создание мы инвестируем на этом первом этапе около 49 млн. грн. Изделия будут
поступать, как на внутренний рынок, так и на внешние, в такие страны, как, например,
Польша и Азербайджан», - сообщил председатель правления ПАО «Завод Фрунзе»
Александр Василенко. Настилочные решета широко применяются в строительстве
промышленных и сельскохозяйственных объектов, в жилищном строительстве, а также
используются для необычных дизайнерских решений. С их помощью создают
вентилируемые полы, «прозрачные» лестницы и площадки на автомойках, элеваторах,
заводах, нефте- и газодобывающих морских платформах и даже в зоопарках.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра завода «Фрунзе»
ІФАЗ поставив засувки для ПівденноУкраїнської АЕС
09.08.2017

ПрАТ «Івано-Франківський арматурний завод» виготовив засувки для
Південно-Української АЕС. Про це повідомляє Національний промисловий
портал, з посиланням на прес-службу підприємства.
«Івано-Франківський арматурний завод» вже багато років здійснює поставки своєї
продукції на атомні станції України та інших країн. На цьому тижні в черговий раз була
відвантажена партія засувок ІА11165 діаметром 800 мм та йдуть в комплекті з
електроприводами . Засувки будуть експлуатуватися на Південно-Українській АЕС. Дана
серія засувок призначена для установки на АС як запірні пристрої трубопроводів систем,
важливих для безпеки. Діапазон робочих температур до + 250 ° С. DN 50-800. Робочий тиск:
2,5 МПа для DN 50-800.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Кредиторы готовят жалобу президенту и силовикам
на депутата Дзензерского
03.08.2017

Комитет кредиторов группы компаний "Веста" готовит открытое
письмо в адрес президента Украины Петра Порошенко, а также
руководителям правоохранительных органов и судебной системы.
В письме содержится просьба обратить внимание на "вопиющую бизнес-практику"
народного депутата Украины и владельца группы компаний "Веста" Дениса Дзензерского.
Об этом в комментарии для программы "Наші гроші" сообщил Александр Кунец, начальник
управления по работе с проблемными активами корпоративного бизнеса "ВТБ Банк
(Украина)". "Сейчас пул банков-кредиторов - это до десятка финансовых учреждений готовит при участии ведущих банковских объединений открытое письмо руководителям
государства, правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на вопиющую
бизнес-практику депутата и предпринимателя Дениса Дзензерского, а также взять под
личный контроль выполнение должником законных требований кредиторов по
кредитным договорам на сумму около полумиллиарда долларов", - рассказал Александр
Кунец. В распространенном пресс-службой банка "ВТБ Банк" комментарии представитель
банка сообщил, что согласно открытым судебным данным из госреестров общая
задолженность подконтрольных семье Дзензерских (Виктору Дзензерскому и его сыну
депутату ВРУ Денису Дзензерскому) предприятий перед банками-кредиторам составляет
около полумиллиарда долларов, из которых около 300 млн долларов - задолженность по
кредитам и процентам перед "ВТБ Банк", еще около 80 млн долларов - долги перед
государственными банками, остальное группа компаний "Веста" и ее владелец Денис
Дзензерский должны ряду других коммерческих банков. "С 2013 г. ни господин
Дзензерский, ни подконтрольные ему компании ни разу не предприняли попыток
добровольного погашения задолженности. В то же время, отказываясь от погашения
кредитов, Д.Дзензерский активно противодействует исполнению законных требований
кредиторов в судах. К нынешнему времени банку удалось лишь при помощи судебных
процедур вернуть менее процента от общей суммы долга на 300 миллионов", - рассказал
представитель "ВТБ Банк" (Украина). Народный депутат Денис Дзензерский занимает
должность заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности. Ранее СМИ сообщали, что депутату грозит пять лет
лишения свободы в Польше за финансовые махинации с деньгами инвесторов на
Варшавской фондовой бирже. Руководитель Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назар Холодницкий инициировал представление на лишение Дзензерского
депутатской неприкосновенности. Генеральная прокуратура намерена забрать у
Нацполиции уголовные дела, безрезультатно ведущиеся на протяжении нескольких лет в
отношении Дзензерского по мошенническим эпизодам его бизнес-деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua

Кременчуцький колісний завод збільшив
виробництво коліс на 5,7%

Продажи «ПААЗа» растут из
месяца в месяц

09.08.2017

Кременчуцький колісний завод в січні-липні збільшив виробництво
колісної продукції на 5,7%, або 30 тис. шт. в порівнянні з січнем-липнем
2016 року – до 557,2 тис. одиниць.
Про це ЗМІ повідомили в управлінні економіки міськвиконкому Кременчука з
посиланням на повідомлення підприємства. Передає Кременчуцька газета. За даними мерії,
підприємство працює 5 днів на тиждень під сформований портфель замовлень.
Кременчуцький колісний завод у 2017 році планує збільшити виробництво коліс на 5% – до
974 тис. шт. Відзначимо,ПАТ "Кременчуцький колісний завод" виробляє сталеві колеса для
автомобілів і сільськогосподарської техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ХАРП наладил сотрудничество с
«Арселормиттал»
15.08.2017

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) заключил соглашение о
сотрудничестве с ведущей металлургической компанией и мировым
производителем стали «АрселорМиттал».
Согласно договору, заключенному в апреле 2017 года, ХАРП поставляет подшипники
общепромышленного направления на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» для ремонтных
нужд производственных мощностей. На данный момент уже осуществлены первые
поставки. «ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является частью международной корпорации
«АрселорМиттал», которая занимает ведущие позиции на основных металлургических
рынках мира, – отмечает директор департамента продажи подшипников «УПЭК-Трейдинг»
Виталий Бугров. – «АрселорМиттал» имеет представительства в 60 странах и
промышленное присутствие в 19 странах. Так как мы уже являемся авторизованным
поставщиком «АрселорМиттал» в украинском регионе, перед нами открываются
возможности поставки нашей продукции и на зарубежные предприятия корпорации». На
данный
момент
ХАРП
налаживает
сотрудничество
с
представительствами
«АрселорМиттал» в Казахстане, Польше и Румынии. Отметим, (ХАРП) как одобренный
поставщик компонентов для мирового лидера в производстве подшипников Schaeffler
Group (Германия) по результатам оценивания согласно «Соглашению о качестве»
классифицирован как хороший поставщик. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра холдинга «УПЭК»
Энергомашспецсталь осуществила поставку
роликов в Польшу
17.08.2017

Энергомашспецсталь (ЭМСС) произвела и осуществила поставку
партии роликов с мехобработкой польской компании Zaklad Mechaniczny
ELTECH sp.z.o.o. Заготовки предназначены для изготовления электромашин.
Общий вес отгруженной продукции – 64,160 т. Заказ был выполнен в рамках
контракта, заключенного между ЭМСС и Zaklad Mechaniczny ELTECH sp.z.o.o в 2011 году.
Согласно установленному в контракте графику поставок, в августе-сентябре 2017 года на
механический завод «ELTECH» будут отправлены еще 12 роликов общим весом 90,2 т.
Поставка готовых изделий в город Эльблонг (Польша) осуществляется железнодорожным
и автомобильным транспортом. Отметим, в соответствии с заключённым контрактом
ЭМСС изготовит очередную партию валков металлургическому комбинату «Азовсталь».
Договор предусматривает поставку 40 рабочих валков горячей прокатки массой до 40 т.
Изделия пройдут на Энергомашспецстали полную механообработку и по условиям сделки
будут отправлены заказчику в октябре-ноябре 2017 г. Напомним, ПАО «ЭМСС» приступило
к изготовлению шлаковозных чаш для металлургического комбината ЗАО «ИСД Дунаферр»
(г. Дунауйварош, Венгрия). Для венгерского предприятия ЭМСС изготовит 16 шлаковозных
чаш объемом 11 куб.м и 16 куб. м. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра завода «ЭМСС»

37

08.08.2017

Полтавский автоагрегатный завод, предприятие группы «КрАЗ», в
предыдущем месяце сработал с высокими результатами, относительно
аналогичного периода прошлого года.
Рост общих показателей реализации к июлю 2016–го составил 21%, в том числе
тормозной аппаратуры – 12%, товаров народного потребления – 54%. Уверенный рост
продаж «ПААЗ» продемонстрировал и за 7 месяцев работы в текущем году. Так в январеиюле 2017 года Полтавский автоагрегатный завод на 34% увеличил объем реализации
продукции, относительно аналогичного периода прошлого года. Всего заводом продано
товаров на сумму свыше 89,2 млн.грн. При этом тормозной аппаратуры реализовано более
чем на 70,2 млн.грн, (прирост 31%), товаров народного потребления – свыше 16,3 млн.грн
(69%). 72,9% - доля экспорта в общем объеме отгруженной с начала года продукции, в том
числе тормозной аппаратуры – 81,1%. Наибольшее количество поставок осуществлялось в
Казахстан и Республику Беларусь, их объемы увеличились в сравнении с прошлогодним
показателем на 123% и 46,2% соответственно. Производились отгрузки в Киргизстан, в
том числе новым потребителям, Узбекистан, Молдову и Грузию. В целом же, по итогам 7-ми
мес. 2017 г., доля отгруженной на экспорт продукции возросла на 45,1% к аналогичному
периоду прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы группы «КрАЗ»
Білоцерківський завод «Трібо» поставив «Укрзалізниці» близько
25 тис. колодок та зекономив україні $1 млн
31.08.2017

Білоцерківський завод фрикційних виробів «Трібо» випустив на
ринок нову композиційну гальмівну колодку для пасажирських
вагонів залізниці.
Дана колодка є заміною чавунної гальмівної колодки “типу С”. Результати
випробувань, а також широкої експлуатації показали фактичний ресурс колодки на рівні
200 тис. км. Ця цифра перевищує ресурс чавунного аналога у 8 разів. У 2017 році завод
«Трібо» поставив ПАТ «УЗ» близько 25 тис. колодок. Якщо співставити різницю в ресурсі і
ціні композиційної та чавунної колодок, бачимо економію в $1 млн. В планах «Трібо» на
2017-2018 рр. стоїть виведення даного продукту на ринки СНГ та Прибалтики, експортний
потенціал яких оцінюється приблизно $10 млн. Нагадаємо, Український завод гальмівних
колодок «БЦЗ «Трібо» відкриває спільне підприємство в Білорусі! СТОВ «Белтрібо» є
спільним інвестиційним проектом між «БЦЗ «Трібо» та БелАЗ. Метою проекту є вихід на
конвеєрні поставки гальмівних виробів на БелАЗ, БелДЖІ. Плановий оборот компанії
становить $2 млн. на рік. На даному етапі проведені всі будівельні та ремонтні роботи,
підключені необхідні комунікації, завезено нове обладнання і налагоджений процес
випуску серійної продукції. До офіційного відкриття залишилося залагодити нюанси в
дозвільної документації.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОНІКА
 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

Apple оформила в Украине бренд
Premium Reseller

Второй завод немецкой Leoni AG официально откроется
в конце сентября в Коломые
28.08.2017

Немецкая компания Leoni AG, имеющая в Украине завод по
производству кабельных сетей для автомобилей в г.Стрый (Львовская
обл.), 29 сентября планирует официально открыть второй завод в Украине в
г.Коломыя (Ивано-Франковская обл.).
"На открытие завода приглашен президент Украины Петр Порошенко", - сообщил
агентству "Интерфакс-Украина" директор завода Руслан Грэм. Завод также будет
специализироваться на производстве кабельных сетей для ведущих автобрендов, в
частности для автомобилей BMW. Объем инвестиций, уже вложенных в завод, составляет
EUR16 млн. Как уточнил директор завода, осенью будет открыта первая очередь
производства, а в дальнейших планах – открытие четырех очередей с увеличением
количества работников и площади производства. "В Стрые, например, общая площадь
предприятия составляет 64 тыс. кв. м, а в Коломые составит 35 тыс. кв. м. Сейчас на заводе в
Стрые работает более 7,5 тыс. работников, в Коломые на первом этапе планируется
трудоустроить 1 тыс. работников, до 2020 года – около 5 тыс. человек", - сказал Р.Грэм.
Отвечая на вопрос о том, ощущает ли компания кадровую проблему, Р.Грэм отметил, что
благодаря рекламным, маркетинговым и рекрутинговым акциям, проводимым
работниками предприятия, на сегодня оба завода полностью обеспечены кадрами. По его
словам, заработная плата на новом предприятии составит около 7-8 тыс. грн.
Как сообщалось, ООО "Леони Вайеринг Системс УА" во Львовской области работает с 2003 года. В 2016 году
выручка компании составила 1,17 млрд грн (в 2015 году – 1,09 млрд грн), чистая прибыль 202,6 млн грн (247,3 млн
грн). Основанная в 1917 году компания Leoni, по ее информации – мировой лидер в области систем электропроводки
и кабельных технологий. В компании работает более 82 тыс. сотрудников в 31 стране. В 2016 году продажи компании
превысили EUR4,4 млрд. Основными направлениями холдинга Leoni является производство проволоки и кабеля для
различных сфер индустрии, производство жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильной
промышленности. Ключевые клиенты холдинга: General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
За рік на Львівщині побудували завод з виробництва
електричних кабелів для BMW
30.08.2017

Завод у Бродах на Львівщині буде постачати електричні кабельні
мережі для концерну BMW. Відповідний договір про співпрацю уже укладено.
Про це повідомляє кореспондент Дивись.info.
Перга черга заводу, закладеного минулого року, уже працює. Завдяки цьому у Бродах
створено 1400 робочих місць. Площа виробничих приміщень сягає 11 000 м2, складських
приміщень – понад 5 000 м2 , соціально-побутових приміщень – понад 4 000 м2. У
будівництво заводу інвестовано понад 30 мільйонів євро. Бродівське відділення
підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW.
Нещодавно замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві та уклав
договір про співпрацю. Згідно із планом, загальна кількість робочих місць у двох чергах тут
має скласти 2,5 тис. Минулого року будівництво заводу було лише на початковому етапі,
втім, уже в серпні 2017го перша черга заводу почала роботу. У Бродівский виробничий
підрозділ уже набрано понад 300 працівників, які проходили навчання у Золочеві та після
переміщення на роботу у Бродівський філіал зможуть забезпечити повноцінний старт і
роботу заводу. Станом на сьогодні в середньому приймають на навчання 20-25 осіб, які
проходять стажування. Також на підприємстві запроваджують навчання людей з вадами
здоров’я, зокрема це глухонімі, це соціальна складова бізнесу, щоб забезпечити цим людям
можливість працювати та отримувати гідну заробітну плату.
ТзОВ «Електроконтакт Україна», який належить до концерну Nexans, працює на ринку Львівщини з 2007
року. Підприємство виготовляє кабельні мережі для всесвітньо відомих автомобільних концернів: Volkswagen (Audi,
Porsche), General Motors (Opel), BMW (BMW, Mini, Rolls Royce), Daimler (Mercedes-Benz).

Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
 ЦИФРОВА. РАДІОТЕХНІЧНА. КОМП'ЮТЕРНА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Голова Philips в Україні: Вести бізнес в Україні
чесно можна, хоча це й нелегко

11.08.2017

Apple Inc. зарегистрировала в Украине торговую марку Premium
Reseller. Об этом говорится в сообщении Укрпатента, передает служба
новостей портала biz.liga.net
Свидетельство на эту ТМ позволяет Apple оказывать услуги магазинов по
демонстрации и розничной продаже компьютеров, ПО и потребительской электроники.
Бренд Premium Reseller также распространяется на услуги онлайн-магазинов. ТМ также
распространяется на проектирование интернет сайтов, музыки, фотографий и
видеопродукции и потребительской электроники, а также поддержку и техническое
обслуживание. В общей сложности Apple зарегистрировала бренд Premium Reseller на
четыре класса товаров и услуг: 35, 37, 41, 42. Сейчас статус Apple Premium Reseller в Украине
есть у магазинов iStudio и iSmart.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
Підбито підсумки соціального проекту
Samsung
15.08.2017

Компанія Samsung підвела підсумки благодійної ініціативи
"Samsung. Надія для дітей", яка проводилася в рамках веломарафону
Караван Дружби Республіки Корея і України.
За підсумками соціального проекту, президент компанії "Samsung Electronics
Україна" пан Джей Сул Ю вручив сертифікат на 200 000 гривень та 15 планшетів
представнику фонду допомоги онкохворим дітям "КРАБ" Ларисі Лавренюк. "Ініціатива
компанії Samsung не тільки дає можливість отримання препаратів - отримання надії на
своєчасне лікування, але і дозволяє залучити багато людей до благодійної допомоги.
Показати, що допомогти може кожен і зробити це можна цікаво і з користю для себе. "Надія
для дітей" є не тільки в лікуванні. Samsung завжди просуває ідею навчання. У цьому проекті
ми теж думаємо про такий розвиток ", - говорить представник фонду Лариса Лавринюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ шахт & кар`єрів, в т.ч. вугільних, рудних, тощо

Корум Дружківський машинобудівний завод виготовив
електровоз для казахської шахти
08.08.2017

Корум Дружківський машинобудівний завод» виготовив електровоз
АМ8Д для підприємства «Казхром». Про це повідомляє Національний
промисловий портал.
Техніка буде працювати в лаві з видобутку хромової руди. Електровоз був
виготовлений у відповідності з усіма вимогами клієнта: в машині на 10% вище кабіна, ніж у
інших моделей, і потужніший електродвигун. Є й інші переваги: дах кабіни оснащена
загартованим склом, встановлені електронна система управління світлом та звуковою
сигналізацією і пристрій для блокування транспорту в разі відсутності машиніста на
робочому місці. Всі ці особливості забезпечують безпечну роботу техніки в шахті. При
цьому, як відзначають конструктори, електровоз зберіг простоту і надійність конструкції
механічних частин. «Це – перша поставка подібного обладнання в Казахстан за три роки і
заділ для майбутньої співпраці, – каже директор «Корум Дружківський машинобудівний
завод» Тетяна Калугіна. – На казахських шахтах, в тому числі і з видобутку хрому, є потреба
в подібних електровозах. Тому у нас в планах – зробити подібні поставки регулярними». Як
відзначають фахівці Corum, поставка техніки в Казахстан стала можлива завдяки
модернізації електровозів, що призвело їх у відповідність з технічним регламентом
Митного Союзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

03.08.2017

НВ Бізнес звернувся до компанії Philips Україна, яка також є
одним з численних членів ЄБА, щоб дізнатися, як на практиці
відчувають всі ці зміни в самих підприємствах.
В інтерв'ю генеральний директор компанії Ірина Березовська розповіла, як офіційні
компанії борються з "сірим" імпортом, що призвело до зростання ринку малої побутової
техніки і коли компанія може відкрити в Україні власне виробництво. ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
© Андрій Леденьов
За матеріалами biz.nv.ua
Xiaomi подала в суд на украинского дистрибьютора NIS, обвинив его
в нарушении прав интеллектуальной собственности

08.08.2017

Известный китайский производитель смартфонов и гаджетов для
Xiaomi подал в суд на украинского дистрибьютора NIS (магазины xiaomi.ua и
mi.ua) и потребовал прекратить нарушение прав интеллектуальной
собственности.
Как пишет источник, со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда от 25
июля, NIS не владеет правами на бренд Xiaomi, но торговые марки Xiaomi и Mi оформлены
на его совладельца и генерального директора Александра Ширкова, а с недавнего времени
еще и на некую Concord trade Inc. (США). Причем знак Mi Ширков зарегистрировал для
оказания услуг ремонта в конце декабря 2016 г. ТМ Xiaomi предприниматель
зарегистрировал в 2014 г. на 45-й и 37-й классы товаров и услуг. Александр Ширков также
является владельцем ТМ других популярных производителей электроники различных
классов: Meizu, OPPO, Qualcomm, 4K, 8K и так далее. Суд решил перенаправить исковое
заявление Xiaomi в хозсуд Киевской области, поскольку местом нарушения в нем указана
таможня Борисполя. В рамках заявления Xiaomi также ходатайствовала о принятии
дополнительных обеспечительных мер: ареста имущества и запрета таможенного
оформление товаров. Но суд отказал китайской компании, поскольку юристы последней
забыли прикрепить к заявлению его копии для ГФС и NIS. В конце прошлого года
розничная сеть Алло и Xiaomi подписали партнерское соглашение. По условиям договора,
Цифротех, входящая в группу Алло, получила статус официального дистрибьютора Xiaomi в
Украине и право продавать устройства компании через сеть Алло. ...
Читать полностью >>>
По материалам itc.ua
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"Корум Свет шахтера" в связи с загрузкой принимает заказы
на II кв.-2018, ищет более 100 рабочих
22.08.2017

Входящий в Corum Group завод "Корум Свет шахтера" (Харьков) в
связи с загруженностью более чем на 100% в настоящее время принимает
заказы уже на второй квартал 2018 г.
"С начала года завод загружен на 120%, до декабря. В настоящее время мы
принимаем заказы уже на второй квартал 2018 года, и в связи с этим заводу требуется
больше сотни сотрудников рабочих специальностей, а также специалисты и руководители",
- цитируют в пресс-службе директора "Корум Свет шахтера" Александра Ковальчука. В
настоящее время численность сотрудников предприятия – около 2000 человек, а
потребность в персонале составляет 130 человек. В пресс-службе также сообщили, что с 1
августа на заводе планируется увеличение заработной платы максимум на 40% - на
столько ее повысят основным производственным рабочим сдельщикам и повременщикам.
Зарплаты мастеров и руководителей цехов, других категорий рабочих и служащих
вырастут поэтапно на 10-30% с 1 сентября. Ранее зарплата основных рабочих составляла от
8 до 15 тыс. грн в зависимости от выработки и качества произведенной продукции.
"Повышение зарплаты стало возможным за счет стабильной работы предприятия и
постоянной прибыли. Так, в июле завод изготовил модернизированный комбайн с
бесцепной передачей для шахты в Днепропетровской области, а на днях мы отправляем на
экспорт конвейер ", - отмечает А.Ковальчук. Он также добавил, что для улучшения качества
продукции завода недавно компания Corum приобрела новое зарубежное оборудование
стоимостью несколько миллионов евро. "Корум Свет шахтера" входит в производственную
дирекцию Corum Group наряду с заводом "Корум Дружковский машиностроительный
завод" и производит очистные и проходческие комбайны, скребковые конвейеры и другое
оборудование. На этих заводах Corum наладила выпуск продукции, ранее производившейся
тремя заводами в Донецкой области, после утраты контроля над ними. В 2016 году "Корум
Свет шахтера" немного сократил чистый убыток по сравнению с 2015 г., до 37,2 млн грн,
чистый доход вырос на 74%, до 695,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПАО «Кредмаш»: итоги работы
за 7 мес. 2017 г.

На кого працює «Укренерго» на Україну чи …?

02.08.2017

01.08.2017

У липні п.р.ДП НЕК «Укренерго» оголошено і найближчим часом ще
планується оголосити два тендери на закупівлю 25 одиниць
енергетичного обладнання.
На ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЗТР) здивовані дискримінаційними умовами їх
проведення для українських виробників. Так, однією з умов вказаних тендерів є відкриття
банківських гарантій сумою, що наразі є неможливим в жодному з українських банків. Крім
того, для вітчизняного виробника встановлено поріг валютної складової у загальній
вартості продукції в розмірі 50%, що може призвести, у разі падіння курсу національної
валюти на час оплати за продукцію, до зменшення обігових коштів в зв’язку з тим, що
значна частина матеріалів та комплектуючих виробів є імпортного походження. Також
більшість українських товаровиробників у зв’язку з кризовими явищами в країні, в тому
числі девальвацією національної валюти, станом на теперішній час має збитки у фінансовій
звітності. «Укренерго» не дає права участі в тендері таким підприємствам. Єдиним
підприємством в Україні, спроможним виготовляти реактори та трансформатори великої
потужності є ПАТ «Запоріжтрансформатор». На ЗТР не розуміють, чому робиться все
можливе задля недопущення участі підприємства у тендерах. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Запоріжтрансформатор»
Підсумки виконання колективного договору
ПАТ "Турбоатом" у 2017 р.
02.08.2017

На ПАТ "Турбоатом" підведені підсумки щодо виконання
колективного договору в ІІ кварталі ц.р. У засіданні адміністрації та
профспілкового комітету взяли участь керівники та профактив цехів і
підрозділів заводу.
Протягом звітного періоду на підприємстві виконувалися договірні зобов'язання,
укладалися контракти, здійснювалися виплати до бюджетів всіх рівнів. В цілому,
виробничий план та заходи за колективним договором виконані. З початку року виконаний
великий об’єм роботи з виготовлення продукції для Запорізької, Южно-Української АЕС,
АЕС "Пакш" (Угорщина), Дністровської ГАЕС тощо. Високих результатів вдалося досягти
завдяки успішній господарсько-економічній діяльності, технічному переозброєнню
підприємства, розвитку соціальної сфери. Також дирекцією здійснювалося підвищення
рівня зарплати всіх категорій персоналу. З 1 січня 2017 року заробітна плата збільшена не
менше, ніж на 15%. Рівень мінімальної зарплати встановлений у розмірі 3200 грн. Щорічно
на підприємстві навчається 300-350 робочих за різними професіями. Як і раніше,
пріоритетними для підприємства є питання кадрової політики та охорони праці. Особлива
увага приділялася підготовці робітників, задіяних у виготовленні сертифікованої продукції,
токарів, фрезерувальників, електрозварників, дефектоскопістів, термістів, контролерів
ВТК. За шість місяців поточного року за такими професіями було підготовлено 90 осіб, у
тому числі станочників – 16 чол. У звітному періоді проводились заходи, спрямовані на
попередження нещасних випадків та профзахворювань в процесі праці. Систематично
відбувались попередні та періодичні медогляди робітників підприємства, особлива увага
приділялась робітникам, які працюють у шкідливих умовах праці. Такі робітники
забезпечувалися молоком і фруктовими соками. Робітники, робота яких пов’язана із
засміченням,
забезпечувались
милом,
спецодягом,
рукавицями
та
засобами
індивідуального захисту. Тривають ремонтні роботи покрівель виробничих та службових
корпусів
підприємства.
Проводиться
експертне
обстеження
електромостових
вантажопідіймальних кранів. Також проводяться навчання і перевірка знань з питань
охорони праці у працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Крім цього,
обладнано захисними кожухами обертові частини коробок швидкостей токарноревольверних верстатів цеху 56. Серед виконаних завдань встановлення фільтрів глибокої
очистки питної води у спальному корпусі спортивно-оздоровчої бази "Блакитна затока";
ремонти: чоловічого санітарно-побутового комплексу в цеху 53, кімнати обігріву та
прийому їжі обрубників ділянки № 4 цеху 83, санвузла цеху 73 на Шенк ДН-13.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ "Турбоатом"
ВП «Атоменергомаш» закінчив ремонт гайковерта
корпусу реактора ВВЕР-1000
19.08.2017

Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» закінчив ремонт
гайковерта головного роз'єму корпусу реактора ВВЕР-1000, який
планується використовувати у складі обладнання тренажерів.
Аналогічний гайковерт використовується на даний момент на всіх енергоблоках
України з ВВЕР-1000. Раніше він був доставлений з Рівненської АЕС в розібраному вигляді
на майданчик заводу НСОтаТ і підготовлений до детальної ревізії і ремонту. Цей гайковерт
є унікальним електрогідравлічним пристроєм, призначеним для епізодичного
використання для проетапної витяжки шпильок головного роз'єму реактора ВВЕР-1000
при монтажі (демонтажі) реактора під час проведення планово-попереджувальних
ремонтів. Про масогабаритні характеристики пристрою можна судити з наступних цифр:
маса гайковерта -31800 кг; висота опорного кільця - 500 мм; діаметр окружності
розташування осей шпильок - 4264 мм; кількість шпильок - 54. Одним з основних факторів,
що гарантують безпечну і надійну експлуатацію складних технологічних об'єктів, є високий
рівень проведених ремонтних робіт. До завдань, поставлені перед ВП АЕМ, входило
проведення ревізії та виготовлення деталей, яких бракувало для гайковерта головного
роз'єму реактора ВВЕР - 1000. Дані роботи включали в себе видалення корозійних
пошкоджень і старого лакофарбового покриття з опорного кільця і циліндрів
гідродомкратів, фарбування складових частин гайковерта, виконання розбирання
гідродомкратів, дефектацію, ревізію і складання із заміною пошкоджених деталей,
відповідно до технічних вимог замовника. Завершальним циклом робіт є складання
гайковерта, випробування роботи маслосистеми, приводу поворотного майданчику і
часткове розбирання для транспортування. Остаточна збірка і комплексне випробування
гайковерта в НТЦ корпус Г, спільно з представниками навчально-тренувального центру,
запланована на кінець серпня. Це буде завершальний етап в комплексі робіт по
виготовленню необхідних металоконструкцій різних форм і складності, ревізії і ремонту
великогабаритного теплоенергетичного обладнання для потреб корпусу Г НТЦ ВП ЗАЕС,
яка велася протягом п'ятирічного періоду і виконувалася на базі заводу НСОтаТ і заводу
спеціальних конструкцій ВП «Атоменергомаш».
Читати повністю >>>
За матеріалами ВП «Атоменергомаш»
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За семь месяцев 2017 года было изготовлено и отгружено
потребителям 34 асфальтосмесительные установки. Это на 2 установки
больше, чем за весь 2016 год.
Портфель заказов у предприятия сформирован практически до конца года.
Продолжается поставка установок нового поколения украинским потребителям. Только в
этом месяце украинские дорожники получили 2 асфальтосмесительные установки КДМ206
и КДМ208. Серийное производство минигудронаторов КДМ337 набирает обороты. Уже 5-ть
КДМ337 помогают дорожникам ремонтировать дороги, заменяя ручной неквалифицированный труд. Ждет своего потребителя и регенератор асфальта РА802. Большинство
изготовленных на ПАО «Кредмаш» установок и оборудования используются для
строительства и ремонта дорог в Украине, тем самым улучшая качество жизни украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Кредмаш»
Доработка и восстановление печных
вагонеток СМК499А

10.08.2017

На Харьковском машиностроительном заводе «Плинфа» освоена
технология доработки и восстановления печных вагонеток СМК499А. Об
этом сообщает пресс-служба завода.
Вагонетка печная предназначена для транспортирования стеновых керамических
изделий при обжиге в туннельных печах. Печные вагонетки работают в очень тяжелых
условиях: при переменном воздействии высоких температур и значительных механических
напряжениях, поэтому подвержены сильному износу. В рамках модернизации сушильного
отделения Заказчика, было принято решение увеличить геометрические размеры печных
вагонеток, что даст большую загрузку одной вагонетки и снизит затраты на
энергоносители. Технология, разработанная на заводе «Плинфа», позволила восстановить
печные вагонетки, продлить срок эксплуатации, а также увеличить их геометрические
размеры. Отметим, на ЧАО «ХМЗ «ПЛИНФА» изготовлена очередная партия колец
диаметром 4520 мм. Реализация данного заказа продемонстрировала производственные
возможности изготовления деталей большого діаметра. Напомним, на заводе «Плинфа»
завершены работы по изготовлению очередной партии роликов для ООО «НПО
«Трубосталь» (г. Никополь). В основе долгосрочных партнерских отношений с ООО «НПО
«Трубосталь» лежат высокое качество работ и соблюдение сроков изготовления.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ЧАО «ХМЗ «ПЛИНФА»
 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ торгівлі, в т.ч. меблі

Репортаж з будівництва нового
заводу у Вінниці
14.08.2017

У Вінниці триває будівництво заводу холодильного обладнання
UBC Group. Редакція сайту Vinbazar.com відвідала будмайданчик та
поспілкувалася з Валентином Коваленком директором майбутнього підприємства.
Виявилося, хоч підприємство запрацює в наступному році, але робітників шукають
уже сьогодні. Будівництво заводу розпочалося в жовтні 2016 р. До Нового року виконали
роботу з нульового циклу, тобто залили всі фундаменти. Сьогодні шведська компанія
Llentab працює над монтажем металоконструкцій, з яких складатиметься завод. До кінця
листопада будівля одного корпусу буде готова. На початку наступного року розпочнеться
встановлення виробничого обладнання та його налаштування. У компанії розраховують,
що весною 2018 р. розпочнуть виробництво. На першому етапі запускають цех на 20 тис. м²,
на другом - наростять ще 5 тис. м². А потім побудують таке ж за розмірами (25 тис.кв.м ред.) підприємство, де вироблятимуть не холодильне, а вже морозильне обладнання. Як
розповідає Валентин Коваленко, після запуску виробництва в наступному році планують
взяти на роботу близько 400 людей, а коли відбудеться остаточне відкриття на
вінницькому заводі UBC Group працевлаштують 1 200 - 1 500 чоловік. Всіх робітників
планують набрати з Вінниччини. Директор зазначив, сьогодні з трьома вінницькими
технікумами укладені договори, за якими навчальні заклади починають готувати
спеціалістів, що після випуску зможуть працювати на підприємстві. Більше того, протягом
навчання студентів знайомитимуть з роботою заводу, надаватимуть практичні навички та
відразу інтегруватимуть, щоб просто з-за парт колишні учні могли приступити до праці.
Читати повністю >>>
За матеріалами vinbazar.com
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ поліграфії

Інсталяція бобінорізальної машини
2ПР-1300М в Харкові
В кінці червня ц.р. ПрАТ «Київполіграфмаш» інсталював нову
бобінорізальну машину 2ПР-1300М на фірмі «ПРОМПОСТАЧСЕРВІС" (м.
Харків). Про це повідомляє прес-служба АТ "Київполіграфмаш"
Машина 2ПР-1300М - модернізований варіант серійної бобінорізальної машини 2ПР
-1300, що добре себе зарекомендувала на багатьох підприємствах України, Східної Європи і
країн СНД. На цій машині вдосконалена система розмотування матеріалу. Застосування
пневматичної гальмівної муфти дало можливість успішно працювати як з тонкими, так
товстими матеріалами (від 15мкн до 300мкн) на всьому діапазоні швидкостей. Нове
програмне забезпечення контролера дозволяє автоматично налаштовувати гальмівну
муфту на параметри відповідно з потрібним натягом і масою рулонів на розмотуваннї. На
сенсорної панелі розширена інформація про роботу машини, додані сервісні функції, які
дозволять оператору вести облік порізки за замовленням або за зміною. На валах
намотування встановлені кулькові муфти фрикційного ковзання поліпшеної конструкції,
що покращує кріплення гільзи на валу. Залежно від матеріалу машина дозволяє робити
порізку як за допомогою лезових апаратів, таки і за допомогою дискових ножів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПрАТ «Київполіграфмаш»

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

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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Генеральна прокуратура виявила в оборонному
бюджеті "діру" в 6,1 мільярда
12.008.2017

ГПУ виявила, що на кінець 2016 р. дебіторська заборгованість
підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4
млрд грн і досягла, таким чином, рекордної суми - понад 6,1 млрд грн.
Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру
Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів за
№10/2/1-20618-17. Як наголошується, сума заборгованості становить 11% річного
фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень. У
підприємств концерну "Укроборонпром" така заборгованість перед Міноборони становила
1,6 млрд гривень, а прострочена заборгованість - 335 млн гривень. Раніше повідомлялося,
що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому було
відсторонено 25 керівників державних підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Державний концерн "Укроборонпром" забезпечив 100%
виконання держоборонзамовлення
14.08.2017

ДК "Укроборонпром" за 3 роки отримав держоборонзамовлення на суму
11,7 млрд грн. Забезпечивши повне його виконання та збільшивши потужності
підприємств для інших замовників сплатив до бюджету 12,4 млрд грн.
Такі результати діяльності найбільшого оборонно-промислового об’єднання
держави містяться в щорічному звіті роботи нового менеджменту, що був призначений
Президентом України в липні 2014 року. "За даними звіту чітко видно, що 100% вартості
техніки замовленої за ДОЗом повернуто державі у вигляді податків та зборів усіх рівнів", –
повідомили в Концерні. За сплачені "Укроборонпромом" податки держава переозброює
українське військо. Питома вага надходжень до бюджету, що перераховують підприємстваучасники оборонно-промислового об’єднання країни, генерується завдяки виконанню
експортних замовлень. Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко повідомив про
виділення більш ніж 300 млн грн на закупівлю новітніх танків “Оплот” для ЗСУ. Нині ДК
“Укроборонпром” виконує контракт на постачання українських бойових машин "Оплот" до
королівства Таїланд. Воно буде виконано у відповідності з усіма передбаченими ним
домовленостями. Підприємство-виконавець цього замовлення та виробник ОБТ “Оплот” –
ДП "Завод ім. В.О. Малишева" , що входить до складу Концерну. Відзначимо, підприємстваучасники ДК"Укроборонпром" передали 15 903 од. озброєння та військової техніки для
нашої армії. Такі результати діяльності найбільшого оборонно-промислового об’єднання
держави містяться в щорічному звіті роботи нового менеджменту, що був призначений
Президентом України в липні 2014 р. За звітній період, з липня 2014 по липень 2017 року,
українську армію посилили 5 281 одиниця нової та модернізованої техніки, 7 164 одиниці
відремонтованої та відновленої, а також передано 3 458 одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів.
Серед нового та модернізованого ОВТ більшість становить ракетно-артилерійське
озброєння, а також ракети та боєприпаси – 1 061 од. та 2 613 од. відповідно. Військові також
отримали 1 277 нових та модернізованих систем радіолокації, радіоелектронної боротьби
та засобів зв’язку, 295 од. бронетехніки, артилерії та спеціальної техніки, а також 35 од.
авіаційної техніки та обладнання. За 3 роки українська армія поповнилась 3 395 одиницями
відновленої та відремонтованої бронетехніки, артилерії та спецмашин. Підприємства
Концерну відновили та відремонтували 2 991 од. ракетно-артилерійського озброєння, 463
одиниці систем радіолокації, радіоелектронної боротьби та засобів зв’язку, 298 одиниць
авіаційної техніки та відповідного обладнання, а також 17 одиниць військово-морської
техніки. Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" перерахував до бюджету України
майже 12,5 мільярдів гривень усіх зборів. Такі результати діяльності найбільшого
оборонно-промислового об’єднання держави містяться в щорічному звіті роботи нового
менеджменту, що був призначений Президентом України в липні 2014 року. За звітній
період чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, виготовленої підприємствами
"Укроборонпрому", становить майже 65 мільярдів гривень. Цей показник щороку зростає та
свідчить про відновлення та системне зростання роботи потужностей вітчизняного ОПК.
Разом з цим підвищуються й соціальні стандарти – нині середня заробітна плата на
підприємствах Концерну становить 7 365 грн.
Читати повністю (інфографіка) >>>

Читайте також: Інтерв’ю з Олексієм
Щербатенко >>>

За матеріалами прес-центру ДК "Укроборонпром"
Какое оружие и куда поставляет
Украина
Государственная
служба
экспортного
контроля
опубликовала
ежегодный отчет об объемах экспорта отдельных категорий вооружений.
#Буквы разбирались, какое оружие и куда Украина продавала в прошлом году.
ПОСЛЕ НАЧАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ в 2014 г. выполнение
экспортных контрактов по продаже оружия отошло для Украины на второй план. Главной
задачей для Правительства стала поставка военной техники для украинской армии. Тем не
менее, оружейные контракты являются важной частью дохода для отечественного ОПК и
госбюджета страны – портфель международных контрактов обеспечивает национальную
экономику столь необходимыми валютными поступлениями. По данным Стокгольмского
института исследования проблем мира (SIPRI), осуществляющего анализ контроля над
передачей вооружений и разоружения стран, в 2016 году Украина выполнила экспортных
контрактов по продаже оружия на 528 млн долл и заняла 11 место в мире. По сравнению с
результатом 2015 года этот показатель вырос на 53% – с 347 млн долл. При этом, по
оценкам европейских экспертов, за все время независимости на военном экспорте Украина
заработала более 11 млрд долл и по итогам последних пяти лет занимает 9 место в мире.
Позитивную динамику экспорта оружия отметили и в государственном концерне
«Укроборонпром». Правда подкрепив это другими цифрами. «За прошлый год мы
увеличили экспорт на 25% – с 570 млн до 770 млн долл. При этом мы полностью
выполняем внутренние заказы и обеспечиваем отечественные силовые структуры
необходимым», – заявил заместитель гендиректора концерна Артур Херувимов. Точную
информацию о том, что и куда продала в 2016 году Украина, можно проанализировать в
отчете Государственной службы экспортного контроля, который ведомство ежегодно
предоставляет Организации Объединенных Наций.
БРОНЕТЕХНИКА. Традиционно наибольшие объемы в структуре военного экспорта
Украины приходились на бронетехнику. К примеру в довоенном 2013 году Украина
продала почти 60 танков, в 2012 – 109, в 2011 – 117 единиц. В прошлом году Украина
поставила за рубеж всего 35 танков – 25 основных боевых танков Т-64БВ1
Демократической Республике Конго и еще 10 танков «Оплот» для Таиланда. Поставка
«Оплотов», последней разработки украинской бронетанковой отрасли, для Королевской
армии Таиланда на данный момент является одним из крупнейших экспортных контрактов
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для украинского оборонно-промышленного комплекса. Сам контракт был подписан в 2011
г. Договоренность предполагала поставку заказчику 49 машин до конца 2014 г., а стоимость
контракта составила порядка $250 млн. Но в установленные сроки Таиланд получил только
5 машин, а дальнейшее выполнение контракта затянулось на несколько лет, с регулярным
срывом сроков. По данным Службы экспортного контроля, по состоянию на 2016 год
Таиланд получил 20 танков. При этом, в июле этого года в «Укроборонпроме» заверили:
контракт будет полностью выполнен до конца 2017 года. Что касается поставки танков в
Демократическую Республику Конго, то контракт на поставку 50 модернизированных Т-64
был подписан в конце 2013 года, но отсрочен из-за начала боевых действий на востоке
Украины. Кроме танков, Украина также отправила Таиланду 34 единицы новых БТР-3
различных модификаций, пять БТР-4 Индонезии и 108 бронированных разведывательнодозорных машин БРДМ-2 Объединенным Арабским Эмиратам.
РАКЕТЫ. Существенный рост можно отметить в экспорте ракет. В частности, речь
идет о поставках 43 управляемых ракет «воздух-воздух» и авиационных ракетных установок Р-27. Из них три были отправлены Индонезии и 40 – соседней Польше. Аналогичные
поставки в 2015 г, к примеру, составили всего 2 единицы. Эти ракеты производятся
киевской госкомпанией «Артем» и предназначены для поражения воздушных целей –
высокоманевренных самолетов, вертолетов, беспилотников и т.д. При этом, потенциальные возможности Украины в этом сегменте значительно выше. В 2013 г. Украина выполнила поставку 360 боевых ракет Р-27 только по заказу Индии. Кроме того, достаточно
неожиданным выглядит экспорт 25 переносных противотанковых ракетных комплексов и
60 реактивных снарядов Соединенным Штатам Америки. Стоит отметить, что эти поставки
были выполнены на фоне непрекращающихся разговоров о предоставлении США военной
помощи Украине. В частности, речь идет о поставках американских противотанковых
комплексов «Джавелин». Их ожидают в Украине еще с начала войны на Донбассе.
СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ. Согласно отчету Службы экспортного контроля,
Украина в прошлом году также поставила 88 крупнокалиберных пулеметов и 170 легких
пулеметов Южному Судану, 46 легких пулеметов и 4 пистолета Турции, 10 000 винтовок и
карабинов США и 10 винтовок и карабинов Монголии. Это традиционная позиция в
структуре военного экспорта Украины, и она не очень отличается от статистики
предыдущих годов. Стоит отметить, что в прошлом году из структуры военного экспорта
пропала авиатехника и средства противовоздушной обороны. К примеру, еще в 2015 году
Украина поставила 5 боевых вертолетов Южному Судану. В 2014-м один истребитель МиГ29 был отправлен в Чад, пять МиГ-21 получила Хорватия, шесть вертолетов Ми-8 от
Украины получила Беларусь, еще два боевых вертолета Ми-24 – Нигерия. Также в 2016 году
Украина прекратила экспорт крупнокалиберной артиллерии, которая не производится
украинскими предприятиями. В целом, продажа Украиной оружия и военной техники
воспринимается неоднозначно как внутри страны, так и за границей. В частности,
украинское Правительство нередко обвиняют в заработке на войне и в том, что
украинским военным нечем воевать в АТО. С другой стороны, наши иностранные партнеры
не очень понимают, как Украина может продолжать продавать оружие за границу и
просить военную помощь. Эту ситуацию высшее украинское руководство и представители
«Укроборонпрома» объясняют следующим образом – рост военного экспорта позволит
получить дополнительные средства, которые потом будут использованы для
модернизации оборонных предприятий и инвестирования в производство нового
вооружения для ВСУ. «Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие
собственного производства. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем
рынок видами вооружения, которые производятся в Украине», – отметил на заседании
СНБО в январе Президент Украины Петр Порошенко. Он также отметил, что экспорт
позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и оборудование,
обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием. «Только благодаря
экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в
ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачи мы ставим – этот показатель
повышать как источник валютных поступлений», – подчеркнул Президент.
Читать полностью >>>
По материалам vlasti.net
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Львовский бронетанковый завод обязали
заплатить в бюджет 10 млн.
07.08.2017

Хозяйственный суд Киева взыскал с Львовского бронетанкового
завода 9,8 млн гривен в государственный бюджет за несвоевременное
изготовление и поставку боевых машин.
"Хозяйственным судом г.Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Западного
региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия
"Львовский бронетанковый завод" в госбюджет Украины 9,8 млн грн", – говорится в
сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Западного региона. В декабре 2015 года
Минобороны заключило с предприятием договор об изготовлении и поставке тактических
боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц, предназначавшихся для
использования в районе проведения антитеррористической операции (АТО). При этом
денежная сумма, перечисленная Минобороны, превышала затраты на изготовление и
поставку продукции, и Львовский бронетанковый завод должен был вернуть полученные в
качестве предоплаты средства в сумме около 6,5 млн грн, однако это сделано не было. В
свою очередь прокуратура подала иск о взыскании 6,5 млн грн, а также штрафных санкций
в размере 3,3 млн грн за просрочку при выполнении заказа. Напомним, ранее суд отстранил
директора Львовского бронетанкового завода Р.Тымкива от должности. Соломенский
районный суд города Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров
Специализированной антикоррупционной прокуратуры и до 13 сентября отстранил от
должности директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ).
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
На заводе Порошенко купили недоделанные
броневики для "Стены" Яценюка
09.08.2017

Один из последних эпизодов расследования хищений в рамках
проекта "Стена" - покупка боемашин "Тритон" на заводе "Ленинская
кузница", которым опосредованно владеет президент Петр Порошенко.
Боевую машину-амфибию "Тритон" вооружают пулеметом, гранатометом и
системой запуска дымовых гранат. Также ее можно использовать как бронетранспортер.
"Тритоны" на "Ленинской кузнице" разработали в 2015 году, в сентябре впервые
презентовали на оружейной выставке, а уже в ноябре заключили два договора на поставку
четырех машин пограничникам. Сумма контракта составила 59,5 млн грн. Но после аудита
выяснилось: "За бюджетные деньги купили несовершенную технику, которая не могла в
полном объеме выполнять свои функции и использоваться для охраны границы. Техника
по целевому назначению не использовалась". Закупленные "Тритоны" до сих пор
исследуют, чтобы установить их реальные характеристики. Кроме того, суд разрешил
детективам провести выемку документов, чтобы установить инициаторов покупки.
Читать полностью >>>
По материалам vesti-ukr.com
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Бангладеш намерен закупить крупную партию
украинских бронемашин

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

"Шилка" від "Балаклійського ремонтного заводу" –
відео випробувань

13.08.2017

Бангладеш
намерен
закупить
для
своей
армии
680
модифицированных украинских бронемашин через турецкую фирму Delta
Defense. Об этом говорится в сообщении Delta Defence.
"Генеральная дирекция по вопросам оборонных закупок (DGDP) заключает
выгодный контракт с турецкой фирмой Delta Defense на поставку 680 легких
бронированных автомобилей в Бангладеш на базе украинских бронемашин", - говорится в
сообщении. Турецкая компания поставляет модифицированные украинские бронемашины,
построенные в соответствии с тендерными требованиями армии Бангладеш. В сообщении
турецкой компании сообщается, что армия Бангладеш хочет приобрести 600
бронетанковых машин TUR-K2 и 80 TUR-K3. Они будут доставляться несколькими
партиями, первая из 100 бронемашин поступит в 2018 году, еще 150 - в 2019 году, а все
остальные до 2022 года. TUR-K2 - это фактически бронированная машина типа "Козак-2м",
которая выполнена на базе грузовика 4х4 Iveco Eurocargo. TUR-K3 - это либо трехосная
модификация "Козак-2М", либо Отаман 6Х6. Техника разработана и производится НПО
"Практика" (Киев), однако в украинской компании пока не подтверждают подписание
контракта. Отметим, как сообщает AUTO-Consulting, с 2014 года Львовский бронетанковый
завод смог выпустить лишь 10 "Дозоров", которые с трудом были переданы военным и
получили множество замечаний. В то же время, НПО "Практика", выпускающая
бронетехнику на шасси IVECO, не только быстро освоила производство бронеавтомобилей
семейства "Козак", но и уже поставила более 50 единиц для нужд МВД, Погрансслужбы и
других подразделений. Притом, в "Практика" разработали целую гамму модификаций и
исполнений. А бронетранспортер Отаман 6х6 стал продолжением развития гаммы
бронетехники от киевской частной компании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

01.08.2017

ДП "Балаклійський ремонтний завод", входить до складу
"Укроборонпром", виконує роботи з ремонту, модернізації та відновлення
зенітно-ракетних комплексів для Збройних Сил України.
Приймально-здавальні випробування зенітно-гарматного комплексу ЗСУ-23-4
"Шилка" перед передачею замовнику проходили на спеціальному полігоні у Харківський
області у присутності представників Збройних сил України. Під час тестування
відремонтованої машини була повністю перевірена робота всіх систем, включаючи ведення
вогню із 23-мм зчетвереної автоматичної гармати, загальна скорострільність якої складає
3400 пострілів за хвилину. Первинне призначення "Шилки" – захист від ворожих літків та
вертольотів, але в умовах гібридної війни на Донбасі, українські бійці знайшли нове
застосування цій бойовій машині. "Шилка" є ефективним засобом ураження наземних
цілей. Скорострільність, швидкість та маневреність "Шилки" дозволяє застосовувати її для
придушення вогневих позицій противника. "Балаклійський ремонтний завод" з 2014 року
відремонтував біля сотні одиниць військової техніки та озброєння, повністю та вчасно
виконавши державне оборонне замовлення, забезпечивши українських бійців зенітноракетними комплексами. Якщо у 2014 р. обсяг виробленої продукції становив 14 537,3 тис.
грн., то в 2015 він збільшився до 43 756,3 тис. грн, а у 2016 році становив 52 698,0 тис. грн.
Тобто, за три роки підприємство збільшило обсяг виробленої продукції у 3,7 раз. Завдяки
чому середня зарплата на підприємстві за цей період зросла у двічі та зараз становить біля
6,5 тисяч грн. Необхідно зазначити, що на ДП "Балаклійський ремонтний завод"
впроваджена та функціонує система управління якістю підприємства, що відповідає
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

Впровадження бойового досвіду у зоні АТО
"Київським бронетанковим заводом"

Українське підприємство випробувало
нові протитанкові ракети

14.08.2017

ДП "Київський бронетанковий завод", що входить до ДК
"Укроборонпром", за власні обігові кошти розробив нову модернізацію
основного бойового танку Т-72А до виду Т-72АМТ.
При його розробці максимальну увагу було приділено досвіду, який українські
війська отримали у зоні АТО. Це допомогло зробити цей танк більш захищеним та
ефективним. За час АТО, бронетанкові заводи "Укроборонпрому" передали Збройним Силам
України 130 відновлених та модернізованих танків Т-72, які успішно протистоять
російський техніці, що намагається посилити терористів на Сході нашої держави. Фахівці
"Київського бронетанкового заводу" встановили на Т-72АМТ динамічний захист нового
покоління – "Ніж", який вже використовується на танках "Булат" та "Оплот". Цей
динамічний захист знижує ефективність ворожих кумулятивних та бронебійних оперених
підкаліберних снарядів, які є головними засобами знищення танків. Окрім того, він також
ефективний проти боєприпасів, які діють за принципом "ударного ядра". Для додаткового
захисту Т-72АМТ обладнаний протикумулятивними решітками, які "розрізають"
кумулятивні боєприпаси та захищають найбільш уразливі зони танку у боковій та кормовій
проекції. Ефективність такого захисту була вже неодноразово доведена під час бойових дій
не тільки у зоні АТО, а і по всьому світу. У ході модернізації танк оснастили приладами
нічного бачення з сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього
покоління. Такі прилади встановлені для всіх членів екіпажу. До того ж, оператор-навідник
отримав нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою "Комбат". Ця
ракета від ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу
"Укроборонпрому", має напівавтоматичне наведення по лазерному променю та здатна на
відстані у 5 км пробити не менше 750 мм броні, при цьому, завдяки тандемній головній
частині повністю ігнорується динамічний захист. Потужності "Комбату" достатньо для
знищення навіть найзахищених танків противника. Встановлення на Т-72АМТ нових
цифрових радіостанцій від турецької компанії Aselsan та української "Либідь К2" допоможе
не тільки покращити якість зв‘язку, але і надійно його захистити. Також ці радіостанції
дозволяють танковим екіпажам напряму підтримувати зв‘язок із піхотними підрозділами,
що має величезне значення для взаємодії на полі бою. До того ж, модифікація Т-72АМТ
отримала сучасні супутникові засоби навігації. Ще одним напрямом модернізації стало
покращення умов роботи екіпажу. Навіть звичайна камера заднього виду значно полегшує
роботу механіка-водія.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
В Киеве покажут весь ряд военной техники,
выпускаемой на заводе «Богдан»
17.08.2017

В Отдельном Киевском полку Президента Украины состоялся
строевой смотр техники и вооружения, которые во время празднования 26-й
годовщины Независимости будут демонстрироваться на Крещатике.
Среди образцов военной техники можно увидеть и технику военного назначения
производства ДП «АСЗ №2» АО «АК «Богдан Моторс», а именно: грузовые автомобили
Богдан (МАЗ) 5316 и Богдан (МАЗ) 6317, санитарный автомобиль Богдан 2251, военный
«командирский» автомобиль Богдан 2351, бронированный автомобиль «БАРС-8».
Напоминаем, что сегодня Министерством обороны Украины проводятся государственные
испытания тактического бронированного автомобиля БАРС-8 на полигонах ВСУ с целью
принятия на вооружение Вооруженных сил Украины. «Новые и модернизированные
образцы вооружения и военной техники, которые будут представлены с 22 по 27 августа на
Крещатике, к проведению выставки готовы. Они разрабатывались с учетом опыта АТО,
конструкторы учли замечания и пожелания военнослужащих, принимавших ее
непосредственно во время боевых действий»', - отметил начальник Вооружения
Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов. Отметим, в Министерстве
обороны Украины обнародовали общее количество новых санитарных автомобилей,
которые придут на смену устаревшим УАЗ «Буханка» до конца 2017 года. Поставки новых
санитарных автомобилей «Богдан-2251» в Вооруженные силы Украины начались еще
весной 2017 года. Сначала была партия из 10 машин, затем последовала вторая. И вот
спикер Минобороны по АТО Максим Праута заявил, что до конца года армия получит 130
санитарных автомобилей Богдан-2251. Напомним, что новые санитарные автомобили
«Богдан-2251» выпускаются на одном из заводов корпорации Богдан. В основе машины
лежит полноприводное шасси внедорожника Great Wall Wingle 5 и оснащается
турбодизелем 2,0 л, развивающий 143 л.с. и 305 Нм.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Державне конструкторське бюро Луч випробувало нові протитанкові
ракети, які вражають ціль на відстані 4,5 тис. метрів. Про це повідомляє
портал ukr.media
"КБ Луч підтвердило заявлені характеристики чергової партії протитанкових ракет
в інтересах замовника. Дальність стрільби 4,5 тис метрів, відмінна точність", – йдеться у
повідомленні. Нагадаємо, на одному з військових полігонів відбулися випробування
новітнього переносного ракетного комплексу "Корсар", які проходили в інтересах Збройних
сил України. "Ракетний комплекс "Корсар" успішно вразив броньовану ціль типу танк, на
відстані понад 2000 метрів, в умовах сильного бокового вітру. Всі ураження відбулися у
верхній броньований лист цілі, що гарантує повне знищення бойової машини", - йдеться у
повідомленні. Результатом випробування новітнього переносного ракетного комплексам
"Корсар" стала оцінка - "відмінно". Відзначимо, що КБ "Луч" втілює масштабний проект із
оснащення українських військових сучасними протитанковими ракетними комплексами
"Стугна" та "Корсар".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukr.media
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

НВК "ІСКРА" створює радіолокаційну станцію нового
покоління за світовими стандартами
04.08.2017

КП "НВК "Іскра" створює дослідний зразок радіолокаційної станції
нового покоління 80К6Т, яка працює на твердотільних модулях.
Підприємство ініціювало дослідно-конструкторські роботи за власний рахунок.
80К6Т відповідає всім світовим стандартам. Зокрема, станція обладнана
транзисторним передавачем і має можливість транспортування американським військовотранспортним літаком С-130 Hercules. Саме ці вимоги зазначені практично у всіх
міжнародних тендерах на закупівлю РЛС, тому при конструюванні РЛС 80К6Т вони були
визначальними. Станція забезпечує автоматичне виявлення і визначення трьох координат,
"прив’язку" сигналів державного впізнання та супровід виявлених цілей на малих, середніх
і великих висотах. Вона видає інформацію про виявлені цілі на командні пункти і сполучені
системи. "Коли ми розробляли РЛС 80К6Т, врахували всі недоліки попередніх моделей і
досвід кращих світових зразків. Новітня станція має високі експлуатаційні та тактикотехнічні характеристики. Вона максимально адаптована до використання в польових
умовах. Зокрема, її можна оперативно налагодити і відремонтувати безпосередньо в полі", –
зазначили розробники НВК "Іскра". Науково-виробничий комплекс "Іскра" – казенне
підприємство, що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром". Його робота
спрямована на розробку і виготовлення техніки за трьома основними напрямками:
радіолокаційні станції (розробка, виготовлення, забезпечення життєвого циклу, глибока
модернізації та ремонт), сучасні контрбатарейні засоби і новий для підприємства напрям –
засоби радіоелектронної боротьби. "Іскра" успішно виконує всі договірні зобов’язання
перед Міністерством Оборони України. За період з 2014 по 2017 року КП "НВК" Іскра
"виготовило і здало в експлуатацію 32 одиниці військової техніки, яка затребувана не
тільки в Україні, а й у країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Експорту приділяється
велика увага, оскільки він є джерелом високого рівня прибутковості, що дозволяє
інвестувати в розвиток виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Чому і досі немає власного виробництва
патронів
02.08.2017

Роки пафосних заяв і бадьорих прес-релізів про те, що його ось-ось
уже почнуть будувати - втомили. Заводу і досі немає. З трьох причин, які
зводяться до одного слова: нехлюйство.
Перша – відсутність координації у роботі президента, РНБО, Кабміну та парламенту
(усі органи контролюють політичні союзники). Друга – невміння і небажання
«Укроборонпрому» знайти приватних виробників. Третя – складна процедура прийняття
рішень та нездоланна бюрократія. «Будівництво патронного заводу – одне з наших
пріоритетних завдань. Уже є кілька проектів підприємства. Ми ведемо переговори з
інвесторами. В наступному році завод має бути побудований». Подібні фрази протягом
останніх трьох років по черзі озвучували гендиректор ДК «Укроборонпром» Роман
Романов, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков. Але самих тільки балачок виявилося недостатньо для того,
щоб патронний завод побудувався і запрацював. ТЕКСТИ надіслали офіційні запити в РНБО,
Кабмін, Міністерство економічного розвитку, ДК «Укроборонпром», «Спецтехноекспорт»,
МВС та Міноборони. А також на українські підприємства та до тих іноземних компаній, які,
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зі слів очільників українських відомств, потенційно мають бути залучені до будівництва
патронного заводу. Наша мета – з'ясувати, хто або що завадило будівництву, і де саме та
коли завод все-таки з’явиться. Почали ми з перевірки озвучених публічно обіцянок. Як
виявилося, державні структури усіма способами уникають відповіді на прямі питання. Те,
що органи влади ігнорують питання журналістів – ще півбіди. За словами гендиректора ДК
«Укроборонпром» Романа Романова, навіть його офіційні звернення часто залишаються без
відповіді. «Неефективність роботи всього державного апарату, ось що мене хвилює.
Неузгодженість дій. Протягом року ми надіслали до органів державної влади 31 запит.
Кожен стосувався важливого питання обороноздатності. А відповідь надіслали лише п’ять
відомств. І це я кажу не про позитивні відповіді», - скаржиться Романов. Саме тому жоден із
його анонсів щодо будівництва патронного заводу так і не судилося реалізувати.
Наприклад, у грудні 2015 року Романов заявив про плани у наступному році запустити
виробництво боєприпасів різних калібрів на потужностях київського підприємства
«Артем». Але грошей Кабмін так і не виділив. ...
Читати повністю >>>
© Любов Величко
За матеріалами texty.org.ua
Британцы и канадцы хотят наладить в Украине
производство боеприпасов
06.08.2017

Британская Stiletto Systems Ltd. в альянсе с канадской MAGNUM и ее
подразделением Waterbury Farrel, рассматривают возможность участия в
возможном тендере Министерства экономического развития и торговли
(МЭРТ) по созданию в Украине нового производства стрелковых и артиллерийских
боеприпасов.
Как сообщил глава "Stiletto-Украина" Роман Карпенко, британско-канадский альянс
имеет практический опыт проектирования и строительства современных производств
боеприпасов в ряде стран и готов обеспечить строительство завода боеприпасов в Украине.
"Stiletto Systems Ltd. в альянсе с канадской MAGNUM и ее подразделением Waterbury Farrel,
заинтересованы в участии в возможном тендере МЭРТ и готовы предложить на конкурс
широкий спектр стрелковых и артиллерийских боеприпасов с учетом запроса
Министерства обороны и потребности ВСУ", - сообщил собеседник, отметив: предложения
альянса по сотрудничеству в проекте были переданы в июле для ознакомления в Кабинет
министров Украины. "Ответа из Киева на наше письмо от 17.07.17, адресованное в Кабинет
министров, на сегодняшний день не получили ни в Лондоне, ни в Оттаве", - уточнил
Р.Карпенко, заметив: "Вместе с тем, крайнее удивление вызвал тот факт, что отправленный
в канцелярию Кабинета министров документ через два дня появился в интернете: тем
самым кто-то дал повод для необоснованных обсуждений нашего обращения". Касаясь по
просьбе агентства вопроса ориентировочной стоимости проекта, с учетом озвученных
украинской стороной планов его стартового финансирования, Р.Карпенко уточнил: "Цена
завода может быть рассчитана на основании техзадания заказчика с указанием
необходимых калибров боеприпасов и предполагаемой годовой мощности производства,
не включая проектных и строительно-монтажных робот". "Исходя из нашего опыта, по
нашим оценкам, для удовлетворения потребностей украинской армии в сложившихся
условиях, необходим завод мощностью до 100 млн патронов в год. Предлагаемый нами
ассортимент включает стрелковые и артбоеприпасы калибром от 5,45 до 152 мм. Данную
мощность могут обеспечить минимум пять производственных линий разных калибров с
последующим увеличением количества линий до десяти", - отметил директор StilettoУкраина. В этой связи он акцентировал: "Учитывая, что средняя стоимость нашей
полностью автоматизированной линии производства боеприпасов составляет около $25
млн, очевидно, что для полноценного начала работы завода выделяемых украинской
стороной в 2017 г. на эти цели 1,4 млрд грн, или около $53 млн, согласно обнародованным
главой государства планам, явно недостаточно". Уточняя по просьбе агентства видение
британско-канадским альянсом оптимальной схемы финансирования дорогостоящего
проекта, Р.Карпенко сказал: "Учитывая сложное финансовое положение в Украине, считаем
возможным сотрудничество частных компаний с Министерством обороны, где основным
заказчиком на военные боеприпасы является само министерство". Оценивая возможные
сроки ввода нового завода в строй, собеседник агентства уточнил: "Сроки строительства
будут зависеть от мощности завода, как минимум это 24 месяца". "Определяющее значение
будут иметь наличие четкой задачи по проектированию завода, наличие финансирования,
выбор достойного подрядчика по строительству завода, минимизация бюрократических
таможенных административных процедур, а также, по возможности, присвоение проекту
статуса проекта особой важности", - уточнил директор "Stiletto-Украина", подчеркнув: "При
условии соответствующего запроса от первых лиц государства, наша команда готова в
кратчайшие сроки приступить к выполнению данной задачи на территории Украины".
Британская Stiletto Systems Ltd. специализируется на разработке боеприпасов и
стрелкового оружия. Закрепленные в отчете ЦНИИ ВВТ ВСУ итоги проведенных в 2016 году
испытаний украинскими военными бронебойных боеприпасов Stiletto подтверждают
превосходство их характеристик над представленными на рынке американскими и
европейскими образцами: пули калибра 5,45 мм способны поражать бронежилеты 6-го
класса защиты, а также легкую бронетехнику противника. Поставка документации на
производство боеприпасов Stiletto включена в единый пакет документов по строительству
патронного завода для инозаказчика. Как сообщалось, планы по созданию в Украине в
сотрудничестве с западными союзниками нового боеприпасного производства на замену
утраченным мощностям Луганского патронного завода и Донецкого казенного завода
химизделий были озвучены по итогам саммита Украина-НАТО в июне 2014 г. в Брюсселе.
По результатам проведенных "Укроборонпром" в 2014-2015 гг. переговоров о
сотрудничестве с известными западными компаниями-производителями боеприпасов,
было подготовлено и передано на рассмотрение Кабинета министров более 10 вариантов
организации нового производства. Как отмечали в госконцерне, сроки реализации планов
партнерства зависят от обеспечения финансирования. Подписанный в апреле 2017 года
военными ведомствами Украины и Канады меморандум о сотрудничестве в сфере обороны,
оговаривает, в том числе намерения сторон по сотрудничеству в сфере разработки и
производства оборонной продукции, и рассматривается основой для перевода
двустороннего ВТС на новый уровень. Президент Петр Порошенко в июле озвучил планы
строительства в Украине нового боеприпасного завода по стандартам НАТО. Закрепленное
указом президента №183/2017 от 11 июля решение СНБО о дофинансировании сектора
безопасности и обороны в 2017 году, предусматривает направление 1,4 млрд грн на
закупку и производство боеприпасов по линии спецфонда за счет средств спецконфискаци.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ракета Vega з українським двигуном вивела
на орбіту 3 супутника
02.08.2017

Ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном вивела на
орбіту 3 супутника для Ізраїлю, Італії і Франції. Про це повідомляє пресслужба французької компанії Arianespace.
"Arianespace успішно запустила два супутники спостереження Землі для цивільного і
військового застосування: OPTSAT-3000 ізраїльського оборонного концерну Israel
Aerospace Industries вагою 368кг для Міністерства оборони Італії", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією прес-служби, крім того на орбіту було відправлено 264-кілограмовий
пристрій Venus для проекту ізраїльського космічного агентства і Національного космічного
дослідження Франції. Так, запуск відбувся 1 серпня 2017 р., у 10:58:33 (місцевий час в Куру)
з Космічного центру Гвіани, космопорту Європи у Французькій Гвіані. Зазначається, що це
була восьма місія Arianespace в цьому році, і друга - Vega в 2017 році. У прес-службі
підкреслюють, що місія підтвердила чудові характеристики і універсальність Vega.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
S7 планирует запускать "Зениты" с "Морского старта"
до 2023 года
15.08.2017

Компания S7 "Космические транспортные системы" планирует
запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома "Морской старт" до 2023
года, сообщает РИА Новости.
"Ведутся работы по выведению комплекса из консервации и возобновлению пусковой деятельности с использованием ракет-носителей "Зенит" в текущей конфигурации до
2023г.", - говорится на сайте компании. Кроме того, S7 планирует закрыть сделку по
приобретению плавучего космодрома в начале осени 2017 г. В 2016 г. S7 Group объявила о
подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку
имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea
Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного
сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные
права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома - носители семейства "Зенит", изготавливаемые
на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские
двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после
обострения российско-украинских отношений в 2014 г. Последний "Зенит" с "Морского
старта" был произведен в 2014 году. "Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и
S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракетносителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт".
Читать полностью >>>
По материалам space.com.ua
Підсумки роботи за якістю продукції, що випускається,
за ІІ квартал 2017 року
29.08.2017

На підприємстві «ПІВДЕНМАШ» ведеться постійна інтеграція
процесів системи управління якістю до міжнародних стандартів
сертифікації ISO.
Протягом другого кварталу проведено технічний нагляд за сертифікаційною
системою управління якістю ПІВДЕНМАШу при виробництві, експлуатації РКТ
"Харківським ПДЗ-ДКАУ". Результати позитивні. Триває виготовлення ракетно-космічної
техніки згідно з раніше укладеними контрактами: виробництво конструкції першої ступені
ракети-носія "Антарес"; роботи за проектом "Циклон-4"; виготовлення рідинного
ракетного двигуна четвертої ступені для європейської ракети-носія "Вега"; здійснення
виробництва рідинних ракетних двигунів РД-809К, РД-815; виробництво агрегатів шасі для
літаків Ан-148. В рамках проекту "Вега" виготовлені та готові до відправки замовнику два
рідинних ракетних двигуна РД-843. Підприємством здійснюється діяльність за
сільськогосподарським напрямком: виготовлено 5 тракторів моделі ЮМЗ-10264Н.
Завершено випробування в ДП "Науково-технічному центрі сертифікації" АгроСЕПРО
"НААН України та отримані сертифікати затвердження типу: № ІА.2012 / 1367.0013.00 на
модель ЮМЗ-10264Н; № ІА.2012 / 1367.0014.00 на модель ЮМЗ-8040.2, ЮМЗ-8244.2.
Читати повністю >>>
За матеріалами ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова
Глава Уряду представив нового Голову Державного
космічного агентства України
31.08.2017

Прем’єр-міністр України В.Гройсман спільно з Секретарем РНБО
України О.Турчиновим представили нового Голову Державного космічного
агентства України – Павла Дегтяренка.
Представляючи очільника ДКАУ, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзначив,
що ключове завдання нового керівника – сформувати стратегію розвитку космічної галузі з
урахуванням кадрового та технологічного потенціалу України. Він також закликав
Агентство до тісної співпраці із Радою національної безпеки та оборони України задля
ефективного вирішення усіх викликів у сфері національної безпеки та оборони. А Уряд
готовий знаходити ресурси, необхідні для належного фінансування космічної галузі на
умовах «довіри і прозорості, коли кожна інвестована гривня використовується ефективно».
«Ми володіємо технологіями, у нас є відповідний кадровий потенціал, серйозна
матеріально-технічна база, яка потребує оновлення і удосконалення. Ми маємо гарні
визнані світом позиції у космічній галузі, тому сьогодні потрібне розумне управління
галузі, виведення її з кризових явищ. Нам потрібно повернути славу нашої успішності, а для
цього нам потрібно правильно побудувати систему управління космічною галуззю та
підприємствами, які входять до цієї сфери, - наголосив Володимир Гройсман. - Ми очікуємо
від вас якісних професійних дій, і нам треба розширювати горизонт планування, щоб могли
системно відроджувати наше ракетно-космічне лідерство». На цьому наголосив і Секретар
Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Він очікує на результативну
співпрацю із Агентством у питаннях розвитку космічної галузі та реалізації потужних
оборонних програм, які дозволять залучити високі технології для забезпечення безпеки
країни. Окрема увага – вирішенню проблем галузі, зокрема збитковості підприємств, та
запровадженню механізмів залучення інвестицій. І першим кроком в цьому напрямку може
стати політика Уряду в напрямку створення профільних концернів та науково-виробничих
об'єднань. Олександр Турчинов підкреслив, що сьогодні має змінитися сама роль
Космічного агентства. Відомство має перетворитися з посередника між державним
бюджетом та галузевими підприємствами на потужну проектну установу. ...
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

Решение Кабинета министров о ликвидации государственного
авиастроительного концерна «Антонов» означает смену организационной
формы предприятия, а не его уничтожение.
«Речь идет о ликвидации юридического лица - государственного авиастроительного
концерна «Антонов», из-за отсутствия в нем участников. Потому что, еще 31 марта 2015 г., в
соответствии с решением Кабмина, «Антонов», который был частью государственного
авиастроительного концерна «Антонов», вошел в состав «Укроборонпрома». А 15 июня
2015 г. в состав концерна вошли «Харьковское государственное авиационное
производственное предприятие» (ХГАПП) и «Завод 410 гражданской авиации». То есть, по
решению Кабмина было ликвидирована пустое юридическое лицо, в котором нет
участников, производственных площадок и научных центров. Все это - еще с 2015 года на
полную мощность работает в составе «Укроборонпрома», - сказал заместитель
генерального директора госконцерна по авиастроению и производству Владимир Коробов.
Также сообщается со ссылкой на заместителя гендиректора, что «Антонов» в составе
«Укроборонпрома» смог значительно увеличить прибыль. «Только языком цифр, по итогам
2016 года «Антонов» увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом - до
178,1 миллиона гривень. В свою очередь, «Завод 410 гражданской авиации» в составе
«Укроборонпрома» продолжил свою работу по восстановлению украинской авиации.
Именно на этом заводе новую жизнь получают военно-транспортные самолеты, которые
находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Стоит отметить, что «Завод 410 ГА»
за последние три года увеличил чистую прибыль на 638%»,- сказал Коробов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Української авіабудівної корпорації. Відзначимо, чистий фінансовий результат ДП
“Антонов”, що входить до складу Державного концерну “Укроборонпром, у першому
півріччі 2017 року становить 22,7 млн грн. Про це свідчать результати фінансової звітності
компанії. При цьому чистий фінансовий результат ДП “Антонова” за результатами річної
діяльності стабільно зростає вже третій рік поспіль. У 2015 році він складав 42,7 млн грн, а у
2016 році зріс до 178,1 млн грн. “ДП “Антонов” покращує фінансові показники завдяки
впровадженню бізнес-процедур, які є логічними та зрозумілими для наших міжнародних
партнерів. Якісно інший рівень менеджменту відкрив перед підприємством нові горизонти
та дозволив виходити на новий рівень співпраці”, – прокоментували успіхи “Антонова” у
прес-службі ДК “Укроборонпром”. Нагадаємо, у квітні 2015 р. Кабінет міністрів України
передав “Антонов” до складу ДК “Укроборонпром”. Увійшовши до складу “Укроборонпрому”, “Антонов” першочергово виконав завдання імпортозаміщення російських складових у виробництві своєї техніки. Зокрема, у 2015 р. у виробництві літака АН-178 частка
комплектуючих з Росії становила 41%, а вже у 2016 р. підприємство повністю відмовилося
від комплектуючих цієї країни, перейшовши на вузли та агрегати інших постачальників.
“Раніше майже 80% своєї продукції ДП “Антонов” постачав до РФ. Підприємство втратило
величезні об’єми та ключовий ринок. Але ми вистояли, адже й можливості підприємства й
ринок збуту не виявились залежними від північного сусіда. Так, переорієнтація на нові
ринки й отримання на них замовлень не стались в один момент, але авіабудівний флагман
країни розвивається, він прибутковий та має чіткий вектор розвитку”, – пояснили в пресслужбі ДК “Укроборонпром”. ДП “Антонов” став фундаментом створеного
“Укроборонпромом” літакобудівного кластера – “Української авіабудівної корпорації”. Цей
кластер є першим прикладом реформування оборонної промисловості країни в рамках
затвердженої стратегії Концерну. Нагадаємо, маркетинговий план ДП "Антонов", яке
входить до складу Держконцерну "Укроборонпром", передбачає випуск щонайменше 70
літаків протягом найближчих 5 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

Кабмін надав українському авіапрому
нові пільги

Жизнь с "Мрией", но без будущего? Сможет ли "Антонов"
возродить серийное производство самолетов

 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В «Укроборонпроме» объяснили, что
будет с «Антоновым»
31.07.2017

09.08.2017

Кабінет міністрів України звільнив авіабудівні підприємства
від сплати ввізного мита та податку на додану вартість при імпорті
комплектуючих до 1 січня 2025 року.
Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу. "Ми знаємо, що
наші літаки є попит. Наприклад, за підрахунками експертів галузі, потреба світового ринку
в літаках АН становить близько 1000 одиниць до 2035 року. Тому ми пропонуємо звільнити
кошти літакобудівних підприємств для реінвестування в дослідно-конструкторські роботи
і модернізацію технологій", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів,
представляючи постанову. При цьому Кубів наголосив, що до постанови додається чіткий
перелік товарів, що підлягають безмитному ввозу, а також їх кількість. Ці показники були
визначені з урахуванням щорічних виробничих планів підприємств, довгострокових
контрактів на виробництво, ремонт, переобладнання, модифікації авіаційної техніки та
двигунів. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України наприкінці грудня минулого року
прийняла закон про запровадження тимчасових пільг з податку на прибуток і земельного
податку для підприємств авіабудівної галузі з 1 січня 2017 року до 1 січня 2025 року. У 2016
році найбільший український авіабудівний концерн "Антонов" збільшив чистий прибуток в
4 рази порівняно з 2015 роком - до 178,1 мільйона гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Компанія "Мотор Січ" планує почати випуск
власних вертольотів
10.08.2017

АТ "Мотор Січ" у 2018 році планує почати випуск вертольотів у
Запоріжжі. Про це повідомив народний депутат - президент і генеральний
конструктор АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.
"У 2018 році АТ "Мотор Січ" починає випуск вертольота власного виробництва вертольота "Надія", - сказав він. "Це цивільний вертоліт, розрахований на 7 пасажирів з
дальністю польоту 1000 км, тобто здатний "облетіти" всю Україну. Наразі цей вертоліт
проходить сертифікацію", - повідомив Богуслаєв. За словами президента АТ "Мотор Січ",
новий вертоліт може бути адаптований для використання підрозділами ДСНС,
прикордонної служби та іншими спецслужбами, а також - для потреб санавіації. Відзначимо,
ПАТ "Мотор Січ" провів успішну сертифікацію комплексного тренажер гелікоптеру МІ-2.
Тренажер створений на базі Центру авіаційних тренажерів, що входить до складу компанії.
Тренажер призначний для отримання навичок керування гелікоптером Мі-2, зокрема з
двигунами АІ-450М та ГТД-350 (КТВ Мі-2). КТВ Мі-2 відповідає вимогам європейських
стандартів, що висуваються до тренажерів льотної підготовки (FTD) кваліфікаційного
рівня. Робота на тренажері здійснюється в умовах реального інтер’єру кабіни й імітації
роботи всіх бортових систем.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ДП "АНТОНОВ" очолив
О.Кривоконь
16.08.2017

Олександр Кривоконь став виконувачем обов’язків Президента ДП
"Антонов". Відповідний наказ підписано 15 серпня в Державному концерні
"Укроборонпром", повідомляє ukroboronprom.com.ua
Підставою для такого кадрового рішення стала успішна робота Олександра
Кривоконя на посаді директора Харківського Державного Авіаційного Виробничого
Підприємства (ХДАВП), що входить до складу ДК "Укроборонпром". За півроку своєї
діяльності Олександр Кривоконь успішно реалізував на ХДАВП антикризову стратегію, що
дало змогу здійснити перші кроки для реанімації провідного Харківського підприємства та
забезпечити його замовленнями. Раніше Олександр Кривоконь обіймав керівні посади на
вітчизняних підприємствах–гігантах промисловості, зокрема на ДП ВО "Південний
машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", ДП "Завод ім. В.О. Малишева", корпорації "Гірничі
машини" (нині – "Corum group") та ін. "Новий керівник ДП "Антонов" має підтримати
обраний вектор розвитку підприємства, забезпечити виконання маркетингового плану
будівництва літаків, прискорити вихід "Антонова" на міжнародний ринок безпілотних
літальних апаратів та поглибити міжнародну співпрацю", – йдеться у повідомленні пресслужби ДК "Укроборонпром". За період діяльності "Антонов" в складі ДК "Укроборонпром"
вдалось стабілізувати роботу підприємства та нівелювати втрату ДП "Антонов" російського
ринку. Розірвавши співпрацю з підприємствами країни-агресора, "Антонов" про демонстрував прибутковість своєї діяльності. Прибуток "Антонова" стабільно зростає: у 2015 році –
42,7 млн грн, а у 2016 р. зріс до 178,1 млн грн. За перше півріччя 2017 року компанія
отримала чистий фінансовий результат в 22,7 млн. грн. Також на підприємстві розпочався
перехід на міжнародні та стандарти НАТО, розширилася географія партнерів, знайшли нові
ринки збуту своєї продукції та, найголовніше, представили світу новітній транспортний
літак Ан-132 D, створений в рекордні терміни та без жодної російської деталі. Саме
авіаційна промисловість стала першим кроком реформування – ДП "Антонов" став
фундаментом, флагманським підприємством літакобудівного кластеру "Укроборонпрому" –
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Отставка Александра Коцюбы с должности президента ГП
"Антонов" породила новую волну вопросов о будущем авиастроительной
отрасли в Украине. Что удалось сделать уже бывшему руководителю, а
что нет? Но главным остается вопрос о будущем предприятия.
Гордость нашего авиастроения, ГП "Антонов", вновь переживает кадровые ротации.
О своей отставке объявил Александр Коцюба, управлявший предприятием чуть более 14
месяцев. "Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием
больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил
финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с
мировыми гигантами", – кратко охарактеризировали в "Укроборонпроме" деятельность
теперь уже экс-президента ГП "Антонов". Но все ли было таким успешным и, что ждет
предприятие в будущем? Эти вопросы остаются открытыми. Попробуем на них ответить.
Сомнительные успіхи. Главным успехом за год руководства Александра Коцюбы, по
праву, является изготовление и запуск нового самолета Ан-132. Безусловно, для любого
авиастроительного предприятия подобное событие является гордостью. Но давайте
всмотримся в детали, а они говорят, что даже в успехе можно найти долю "зрады". Деталь
первая – новые самолеты не такие уж и новые. Модель Ан-132 разработана на основе Ан-32,
производство которой началось в 1976 году. Последний Ан-32 был изготовлен в 2012 году.
В "Антонове" и не скрывали, что новый самолет разрабатывается на замену устаревшему
Ан-32. Аналогичная ситуация и с Ан-178, выкатка которого состоялась еще до назначения
Коцюбы. Вторая деталь в истории Ан-132 – это дата первого полета. Здесь тоже не все
пошло гладко. Изначально самолет-демонстратор планировалось поднять в небо осенью
2016 года. Но в реальности первый полет состоялся только 31 марта 2017 года. Другим
успехом "Антонова" за этот год стало обновление самолета Ан-22. В июле 2016 года "Антей"
поднялся в воздух после шестилетнего простоя. С тех пор самолет используется
"Авиалиниями Антонова". Примечательно, что Ан-22 был изготовлен в 1974 году. Это
единственный самолет данной модели, который эксплуатируется в Украине. Третьим
успехом, хоть и частичным, можно назвать тяжбу с российским заводом "Авиакор" о
выплате вознаграждения за использование товарного знака при производстве и
реализации самолетов в размере 5,4 млн долларов. "Антонову" удалось отсудить не всю
сумму, а лишь половину. Также украинскому предприятию удалось добиться прекращения
производства Ан-140 в России. Но что дальше? Несмотря на это решение суда, российские
чиновники продолжают делать громкие заявления о производстве в их стране самолетов
Ан, например, Ан-148.
Громкие провалы. Пожалуй, на этом успехи заканчиваются, начинаются провалы,
особенно в серийном производстве. В 2016 году ГП "Антонов" не построил ни одного
серийного самолета. "Я думаю, это самый яркий показатель работы предприятия", –
говорит транспортный эксперт Александр Кава. Тенденция неутешительна, особенно если
учесть, что с 2009 по 2015 годы на серийном заводе "Антонов" (бывший "Авиант") было
изготовлено всего 16 самолетов. Пиковым был 2012 год, когда на предприятии выпустили
6 серийных самолетов. Вторым громким событием во время руководства Александра
Коцюбы стало "сотрудничество" с китайской компанией Aerospace Industry Corporation of
China (AICC) в налаживании серийного производства Ан-225, крупнейшего в мире
транспортного самолета. Эта сделка вначале была окутана мраком, что привело к
недопониманию. В некоторых изданиях, в частности, российских, даже появилась
информация о продаже "Мрии" в Китай. Но спустя год видно, что дальше соглашения дело
не продвинулось. Никаких сдвигов, как и визитов китайских делегаций в Украину или
украинских в Китай не наблюдается. История Ан-225 – далеко не единственный пример. На
тот же Ан-178 у "Антонова" есть твердый заказ только на 11 самолетов: 10 для Silk Way
Airlines и 1 для иракской компании. В новостях мелькали заказы на более чем 50
воздушных судов, но это только меморандумы, которые не обязательно выльются в
полноценный контракт. Судя по всему, Ан-132 может ждать подобная участь. В связи с этим
возникает закономерный вопрос о будущем отрасли.
Туманное будуще. "К сожалению, украинское авиастроение уже стало историей. Нет
ни менеджеров, ни необходимых ресурсов для сохранения и развития этой отрасли. Они
живут историей, они не живут будущим", –считает Александр Кава. Эксперт утверждает,
что украинское предприятие попросту эксплуатирует технологии, разработанные еще при
СССР. По его словам, все новые самолеты, представленные "Антоновым" за последние
несколько лет, так или иначе основаны на устаревших моделях. "Предприятие продолжает
жить за счет авиакомпании "Авиалинии Антонова" и поддержания летной пригодности
самолетов, выпущенных еще при Советском Союзе и которые летают по всему миру – Ан124, Ан-26, Ан-32", – уточняет эксперт. Относительно совместного проекта с Саудовской
Аравии Александр Кава также настроен пессимистически. По его словам, украинский
авиазавод попросту продает свои технологии, в то время, как другие компании всеми
силами пытаются их сохранить. "Контракт с Саудовской Аравией предполагает, что
самолеты Ан-132 будут собираться на их территории. Это при том, что в мире никто
авиационные технологии не отдает. В свое время Китай, чтобы получить экспертизу в
сфере авиастроения, был вынужден согласиться на одноразовый заказ 140 самолетов
Airbus A320. Это обошлось в 20 млрд долларов. Только после этого Airbus согласился
построить площадку для сборки в Тяньцзине", – рассказывает эксперт.
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Что же дальше? Александр Кава считает, что "Антонов" вряд ли сможет занять
свою нишу на рынке. "История с Ан-148 показала, что украинским авиакомпаниям
отечественные самолеты неинтересны. Что касается транспортных самолетов, то это очень
нишевый сегмент. Регулярные грузовые перевозки выполняются либо грузовыми
версиями пассажирских самолетов, либо конвертированными старыми пассажирскими
самолетами. Этот рынок уже поделен между мировыми гигантами", – поясняет эксперт. По
его словам, украинский авиазавод мог бы сосредоточиться на строительстве больших
транспортных самолетов. "Но этот рынок очень маленький, перевозки нестандартных
грузов – не столь частые заказы для таких больших самолетов, как Ан-124 или Ан-225. Вряд
ли это сможет стать серьезным стимулом для развития авиастроения в Украине", –
подытоживает он.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Украинский авиазавод хочет ремонтировать
самолеты Boeing и Airbus
17.08.2017

Государственное предприятие Завод №410 гражданской
авиации, входящее в государственный концерн Укроборонпром, ведет
переговоры об обслуживании самолетов производства Boeing и Airbus.
"Сейчас предприятие ведет переговоры о сотрудничестве с компанией Airbus по
техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с
компанией Boeing силами предприятия и с привлечением инвесторов планируется
провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737", отметили в пресс-службе Укроборонпрома. Обслуживание начнут с 5 самолетов в год, а к
2024 году этот объем постепенно планируют увеличить до 40 самолетов в год. Также
отмечается, что сейчас на завершающем этапе находится работа по подписанию
соглашений с Robinson Helicopter Company. Предполагается, что в ближайшее время
предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию
вертолетов такого класса.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Первый украинский вертолет «Надія»
презентовали в Запорожье
19.08.2017

Первый украинский вертолет от АО «Мотор Cіч» под названием
«Надія» презентовали в Запорожье, на аэродроме «Мокра». Об этом
сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
Вертолет представил президент «Мотор Січ», народный депутат Вячеслав Богуслаев.
Он сказал, что для того, чтобы создать первый украинский вертолет понадобилось 10 лет.
«И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для
патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для
оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине дан старт новой
индустрии», - отметил президент «Мотор Січ». Без дозаправки вертолет может преодолеть
до 1000 км. Машина изготовлена исключительно из отечественных комплектующих. В
серийное производства вертолет обещают запустить уже в 2018 году. Мощности
предприятия «Мотор Cіч» позволят выпускать до 40 машин в год. Презентация вертолета
«Надія» прошла в рамках открытого Чемпионата Украины по вертолетному спорту.
Чемпионат приурочен к 70-й годовщине со дня первого полета самолета Ан-2 и 110-летия
предприятия «Мотор Січ».
Читать полностью (фото, видео) >>>
По материалам autocentre.ua
На Харківщині СБУ перекрила канал поставок до Росії
товарів подвійного призначення
21.08.2017

На Харківщині співробітники Служби безпеки України перекрили
канал поставок до Росії нових і відремонтованих вузлів та агрегатів для
військово-транспортної авіації.
Правоохоронці встановили, що група ділків, використовуючи реквізити
підконтрольних суб’єктів господарювання в Україні та РФ, оформлювали замовлення у
російських юридичних структурах, у тому числі до яких застосовано Закон України «Про
санкції». Зловмисники, зокрема, контрабандно ввозили до України для ремонту вживані
вузли та агрегати для військово-транспортної авіації, а також нелегально поставляли до
країни-агресора нові запчастини. Для прикриття оборудки ділки задіяли низку спеціально
створених фіктивних фірм. Співробітники спецслужби затримали зловмисників на кордоні
під час чергової спроби вивезення до РФ партії товарів подвійного призначення. Відкрито
кримінальне провадження за ст. 333 ККУ. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
ГП «Антонов» сократил чистую
прибыль на 67%
28.08.2017

ГП «Антонов» в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль по
украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 66,59% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 22,79 млн грн.
Согласно финансовому отчету на сайте предприятия, его чистый доход в первом
полугодии возрос на 37,7% - до 2 млрд 222,79 млн грн. По данным компании, в январемарте 2017 года чистая прибыль ГП «Антонов» по УСБУ сократилась на 69,9% - до 24,01 млн
грн, чистый доход возрос на 30,84% - до 1,17 млрд грн. ГП «Антонов» ведущий украинский
разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише
транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более
чем с 75 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие
входит в состав госконцерна «Укроборонпром». По итогам 2016 года чистая прибыль ГП
«Антонов» по УСБУ возросла в 4,1 раз (316,6%) по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн
грн, чистый доход сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ДП "АВІАКОН" модернізує гелікоптери для ЗСУ
вітчизняним обладнанням
29.08.2017

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод
"Авіакон", що входить до складу ДК "Укроборонпром", спільно з науковими
установами Міністерства оборони України диверсифікує компоненти
російського виробництва модернізуючи для ЗСУ вертольоти Мі.
З метою реалізації програми імпортозаміщення в частині агрегатів системи
управління двигунами Мі-24 фахівцями підприємства був розроблений проект бюлетеня по
заміні електронних регуляторів двигунів. На початку квітня 2017 р. на "Авіаконі" успішно
пройшли
контрольні випробування модернізованого вертольоту Мі-24ПУ1 з
встановленими вітчизняними агрегатами системи управління двигунами. Нині цей
вертоліт вже передано до Армійської Авіації Командування Сухопутних військ Збройних
Сил України. Мі-24ПУ1 призначений для підвищення мобільності підрозділів сухопутних
військ та забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою. На службу в ЗСУ від ДП
"Авіакон" надійдуть й модернізовані Мі-8МТ, на яких також диверсифікують російські
компоненти та виконують цілий комплекс доробок з метою поліпшення характеристик та
доводять їх до рівня сучасних експлуатаційних вимог. В липні 2017 року на базі Державного
підприємства "Авіакон" були проведені контрольні випробування вертольоту Мі-8МТ із
встановленим реєстратором вітчизняного виробництва. На даний час на базі підприємства
"Укроборонпрому" за участі Державного науково-випробувального центру ЗС України
проходять контрольні випробування модернізованого вертольоту Мі-8МТ з встановленим
новими метеолокатором, спутниковою навігаційною системою та резервною
радіостанцією. Нове обладнання встановлюється згідно з проектами бюлетенів,
розроблених фахівцями ДП “Авіакон”. Вертольоти Мі-8МТ(МТВ) складають основу
вертолітної військово-транспортної авіації багатьох країн світу та відзначаються своєю
потужністю та надійністю, а також мають значний запас міцності. Після затвердження Акту
контрольних випробувань планується введення бюлетеня в дію, що дозволить
встановлювати прилад на вертольоти ЗСУ. До кінця 2017 року ДП "Авіакон" модернізує та
передасть військовим 7 одиниць Мі-8МТ для армійської авіації, по одному такому
вертольоту також отримають Нацгврадія та ДСНС. Нагадаємо, що "Укроборонпром" є
драйвером економічного розвитку всієї країни – вже понад 200 тисяч працівників долучені
до співпраці з Концерном задля виконання програми імпортозаміщення.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

АСРЗ начал доковый ремонт
сухогруза Rubus
07.08.2017

В доке ООО «СРЗ», арендующего целостный имущественный комплекс
бывшего госпредприятия «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ), стартовал
ремонт сухогрузного судна Rubus (флаг - острова Кука).
«Rubus претендует на доковый ремонт с сопутствующим комплексом операций, в
число которых обычно входят работы по корпусу, донно-забортной арматуре, винтрулевой группе, механизмов закрытий грузовых трюмов, главных и вспомогательных
двигателей, насосов и турбин, генераторов, трубопроводов, радионавигационного и
прочего оборудования», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия. После
постановки судна на кильблоки рабочие предприятия приступили к осмотру корпуса на
наличие дефектов, вмятин, трещин и разрывов. Параллельно коллектив маляровпескоструйщиков начал очищащть корпус пресной водой под высоким давление для
освобождения корпуса от морских обрастаний и нейтрализации соли. В дальнейшем,
поясняют специалисты, это обеспечит гарантию качества добротной окраски судна по
заявленной схеме. Длительность кампании докования будет зависеть от результатов
дефектации технического состояния судна, однако предварительно заявлено 14 суток.
ООО «СРЗ» занимается ремонтом, модернизацией, строительством судов, выпускает машиностроительную
продукцию, осуществляет стивидорную деятельность. На мощностях АСРЗ построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ, Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии.
Завод является крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря. Объем реализации продукции
и услуг ООО «СРЗ» в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом на 7% - до 125,57 млн грн.

Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
На херсонському заводі планують побудувати
екологічно чисту баржу
11.08.2017

Фахівці Херсонського державного заводу «Паллада» в рамках програми
відновлення річкових вантажних перевезень розробляють екологічно чисту
залізобетонну баржу-майданчик, вантажністю в тисячу тонн.
Вона призначена для перевезень будівельних матеріалів, сільгосппродукції, великовагових вантажів тощо. «Основним матеріалом корпусу баржі буде важкий суднобудівний
бетон на основі сульфатостійкого портландцементу. Матеріал використовується заводом
понад 80 років при будівництві плавучих композитних доків, які експлуатуються в багатьох
країнах світу», - зазначив представник підприємства та додав, що собівартість перевезення
вантажів на таких баржах буде на 15% нижчою в порівнянні з традиційними сталевими
баржами. «Для суднобудівного бетону не потрібні дорогі захисні лакофарбові покриття,
тому наші баржі будуть екологічно чистими», - підкреслив він. З квітня 2011 року за
рішенням уряду України ХДЗ «Паллада» входить до складу ДК«Укроборонпром».
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
В Очакове строительные части ВМС США возводят
базу для украинского флота
11.08.2017

В Очакове Николаевской области строительные части военноморских сил США возводят центр оперативного управления для
украинского флота. Об этом сообщает сайт ВМС США.
Отмечается, что американские батальоны находятся в Очакове с апреля 2017 для
установления контактов и получения разрешений на работы. Кроме оперативного центра
ВМС Украины военные США построят ремонтную мастерскую для катеров и контрольнопропускные пункты на периметре охраны базы. Очаков расположен на побережье Черного
моря, рядом с устьем Днепра. Как отмечает специализированный порт SIF Service, площадь
акватории порта Очаков составляет 12,2 км. Она защищена волнозащитными
сооружениями общей длиной 820 м. Порт принимает суда длиной до 140 м, шириной 15 м с
максимально допустимой осадкой в 4,5 м.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

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

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

СМИ: суд разрешил деятельность на арестованном
заводе «Океан»
11.08.2017

Николаевский
окружной
административный
суд
под
председательством главы суда Всеволода Князева разрешил деятельность
на арестованном заводе «Океане», отменив решение таможни по
иностранным судам. Об этом пишет портал nikvesti.com
ООО «Океан - Судоремонт» обратилось в суд с административными исками к
Николаевской таможне ГФС, в которых просил суд признать противоправными и отменить
решения таможни от 27 июня 2017 года об отказе в предоставлении разрешения этой
компании на размещение в таможенном режиме переработки на таможенной территории
Украины судов «Dorset» и «Aldwych». А также обязать Николаевскую таможню применить
санкции за нахождение судов на хранении в связи с окончанием граничного срока,
установленного статьей 99 Таможенного кодекса Украины. В судебном заседании ответчик
пояснил, что истец по договору аренды от 8 августа 2014 года арендует у предприятия ПАО
«Николаевский судостроительный завод «Океан» определенные производственные
помещения, и эти помещения могут быть использованы для осуществления ремонта судна,
что будет нарушением постановления суда, которым было запрещено распоряжение,
владение и пользование каким-либо имуществом завода «Океан». Как пояснил
представитель «Океан - Судоремонт», на предприятии истца работают около 200
работников, предприятие осуществляет ремонт иностранных судов в таможенном режиме
переработки. В случае непредоставления таможенным органом разрешений на
осуществление такого ремонта работа предприятия будет остановлена. «Суд считает, что
наличие постановления об аресте имущества другого предприятия не может быть
основанием для фактического приостановления работы предприятия-истца, поскольку
такие действия были бы явно несоразмерными цели наложенного ареста - сохранение
имущества завода «Океан», и создали бы для истца «чрезмерное бремя» в понимании
положений статьи 1 протокола к Европейской конвенции по правам человека», - говорится
в решениях суда. В результате, Николаевский окружной административный суд решил
частично удовлетворить иски «Океан - Судоремонт» - признать противоправными и
отменить решения Николаевской таможни ГФС от 27 июня 2017 года об отказе ООО
«Океан - Судоремонт» на размещение в таможенном режиме обработки на таможенной
территории Украины теплоходов «Dorset» и «Aldwych». Постановление было подписано
судьей 7 августа и подлежит обжалованию в Одесском апелляционном административном
суде в течение 10 дней после дня объявления.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
СМГ завершает ремонт универсального
судна «NEW LEO»

11.08.2017

Два судна відремонтують до кінця місяця
на судноверфі Одеського порту
16.08.2017

Судноремонтний завод Одеського порту проводить ремонт двох судів,
а саме буксира "Прогрес-1" і нефтемусоросборщика "Еколог". Про це
повідомили в прес-службі Одеського порту.
Перше з названих було прийнято в ремонт 4 серпня, другий – 8 липня. Роботи
планується завершити до кінця поточного місяця. За словами головного інженера
підприємства Миколи Тодорова, на буксирі планується провести повний комплекс
ремонтних і докових-ремонтних робіт, у тому числі очищення та фарбування корпусу,
ремонт механізмів винто-рульової групи. Що стосується нефтемусоросборщика, то, за
словами фахівця, на ньому також будуть виконані очищення та фарбування корпусу і
внутрішніх танків, повне розбирання з подальшим ремонтом винто-рульового комплексу,
корпусні роботи зі зварювання швів. Крім того, планується провести роботи по механічній
та електричній частині. Начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук відзначив
важливість своєчасного виконання вищезазначеного контракту. "Я впевнений, що
судноремонтна верф Одеського порту якісно і в строк виконає всі ремонтні робіт, адже там
працюють справжні професіонали своєї справи", – сказав він. Відзначимо, в даний момент в
ОСП "Судноремонтна верф "Україна" експлуатуються два дока – №4 і №2. Для відновлення
роботи першого був виконаний масштабний комплекс робіт по водолазному обстеженню
та ремонту підводної частини понтонів, фахівці зміцнили відсіки та відремонтували насоси.
У липні судноремонтний завод Одеського порту прийняв у ремонт патрульний катер 205П
"Павло Державін" морської охорони Державної прикордонної служби України.
Читати повністю >>>
За матеріалами uanews.odessa.ua

17.08.2017

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко рассказал, как завод
президента Украины Петра Порошенко «Ленинская кузня» при помощи
«договорняка» выиграл тендер
Как Лещенко отмечает на своей странице в Facebook, «Ленинская кузня» выиграл
тендер на ремонт парома, который даже физически не имеет возможности попасть в верфь
завода. По словам нардепа, завод президента конкурировал на тендере с предприятием, к
услугам какого фактически «Ленинская кузня» обратилась после победы на торгах. Также
Лещенко утверждает, что подобные тендеры появились из-за чувства безнаказанности
украинских властей и их безграничной жажде к наживе. Напомним, завод «Ленинская
кузня», которым опосредствованно владеет президент Петр Порошенко, 27 и 31 октября
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Індія купить українські турбіни для своїх фрегатів, що
будуються в Калінінграді
18.08.2017

У 2016 році Індія вирішила купити два недобудованих російських
фрегата. Таким чином, українські турбіни будуть поставлені в Індію, яка
потім їх відправить до Калінінграда.
Комісія з оборонних закупівель Індії схвалила закупівлю у миколаївського заводу
“Зоря-Машпроект” 2-х комплектів газових турбін для фрегатів, які будуються на російській
верфі “Янтар”. Вартість контракту – 4,9 млрд рупій ($76 млн), повідомляє The Times of India.
“Двигуни призначені для 2-х фрегатів проекту 11356. Вони закладені на суднобудівному
заводі “Янтар” в Калінінграді і мали бути спущені на воду в 2018 р. для Чорноморського
флоту РФ. Будівництво зупинилося в 2014, оскільки постачання українських газотурбінних
установок були заборонені через російської агресії”, – йдеться в повідомленні. У 2016 році
Індія вирішила купити ці недобудовані фрегати. Ще два будуть будуватися на верфі Goa
Shipyard. Таким чином, українські турбіни будуть поставлені до Індії, яка потім їх
відправить в Калінінград. Нагадаємо, миколаївське ДП “Зоря-Машпроект” – один із лідерів
світового газотурбобудування. Більше 95% його продукції йде на експорт.
Читати повністю >>>
За матеріалами patrioty.org.ua
Компанія «НІБУЛОН» продовжує модернізацію потужностей
власного суднобудівного заводу
31.08.2017

Херсонская верфь «Смарт Мэритайм Груп» (СМГ, Херсон) завершает
ремонтные работы и готовит к сдаче заказчику универсальное грузовое
судно «NEW LEO» (флаг – Либерия, dwt 5820 тонн).
На судне были проведены слесарные и трубомонтажные работы, очистка и окраска,
а также ремонт и наладка люковых систем Мак-Грегор. «Заказ по NEW LEO оказался
трудоемкий, потребовала времени подгонка гидроцилиндров люковых закрытий, это
сложная конструкция, но мы уже имеем опыт изготовления крышек люковых закрытий
Мак-Грегор, так что заказчик доволен нашим качеством и сроками, готов к ремонту
типовых судов в постоянном режиме на нашем предприятии, и мы позитивно оцениваем
наше сотрудничество», - отметил заместитель главного строителя СМГ Василий Филипьев.
Ранее люковое оборудование системы Мак-Грегор было успешно изготовлено
специалистами Херсонской верфи и установлено на сухогруз «Donmaster Spirit», который
проходил модернизацию на предприятии этой весной. Напомним, специалисты Херсонской
верфи «Смарт Мэритайм Груп» приступили к модернизации еще одной трюмной баржи
проекта Р-79А. В ходе ремонта на судне будет выполнено наращивание комингсов на 0,6 м,
что увеличит его грузоподъемность на 20%. Объем замены металла предварительно
оценивается в 70 тонн. Стоимость контракта - около 11 млн грн. Это вторая из трех барж
указанного проекта, которые пройдут модернизацию на стапелях Херсонской верфи.
Работы по первому судну планируется завершить к сентябрю. Третья баржа уже находится
в акватории предприятия и ожидает подъема на стапель.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «СМГ»

Нардеп рассказал, как завод президента
выиграл договорной тендер

2016 г. получил два подряда на ремонт судов на общую сумму 64,02 млн грн. Сообщается,
что казенное предприятие Морская поисково-спасательная служба за 29,09 млн грн
заказало капитальный ремонт судовых технических средств и корпусных конструкций
спасательного судна Сапфир. Кроме того, филиал Центр транспортного сервиса "Лиски"
Укразализныци заказал ремонт парома Герои Шипки на 34,93 миллионов гривен. За ремонт
парома с победителем боролись Судоверфь Украина и Одесский морской торговый порт, а
на торгах по Сапфиру единственным конкурентом было одесское Пи. Эй. Ай.
Шипменеджмент Ин с высшей на 0,003 процентов ценой. Как известно пакетом из 83
процентов акций Завода Ленинская кузня владеет Закрытый недиверсифицированный
корпоративный инвестиционный фонд Прайм ессетс кэпитал Порошенко. Отмечается, что
именно в этот фонд Порошенко передал свои бизнес-активы для формального соблюдения
закона о разделении бизнеса и госслужбы. Еще 11,5 процентов принадлежит ЗНКИФ ВИК
нардепа Игоря Кононенко, замглавы фракции" Блока Петра Порошенко".
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net

Компанія «НІБУЛОН» за підтримки Європейського інвестиційного
банку продовжує реалізацію масштабного інвестиційного проекту з
модернізації власного суднобудівно-судноремонтного заводу.
Так, наразі завершується реконструкція комплексу ливарних цехів у збірносекційний цех та склад суднового обладнання. Загальнобудівельні роботи в цеху площею
понад 2600 м2 вже добігають кінця. На завершальному етапі також роботи з монтажу
системи опалення, вентиляції та електроживлення. Проходять підготовчі роботи до
заливки наливних полів. З першого вересня спеціалісти розпочинають монтаж кранового
обладнання. Зокрема в збірно-секційному цеху буде встановлено чотири мостових
радіокерованих крани вантажопідйомністю по 10 т кожний та сучасне зварювальне
обладнання. У результаті потужності тільки нового цеху дозволятимуть виготовляти
близько 4000 т металоконструкцій на рік. Введення в експлуатацію цього цеху дозволить в
притул наблизитися до основної частини робіт з реконструкції, а саме: побудови
нового спускопідіймального пристрою та основного комплексу корпусних цехів.
Завершуються загальнобудівельні роботи і на складі суднового обладнання, що буде
обладнаний мостовим радіокерованим краном вантажопідйомністю 20 т. На часі
проведення підготовчих робіт до монтажу фасаду будівлі, встановлення ролетних воріт, а
також виконання оздоблювальних робіт у приміщенні комірника. У травні цього року
завершився перший етап модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» ,
у рамках якого було введено в експлуатацію автоматичну лінію очищення і ґрунтування
металопрокату та цех металообробки з машинами плазмової і газової різки. Це новітнє
західне обладнання відповідає останнім тенденціям в суднобудуванні і виводить
«НІБУЛОН» в лідери регіону за рівнем оснащеності суднобудівних потужностей. Нагадаємо,
що 17 серпня у ході робочого візиту на Миколаївщину Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман відвідав суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН», де, окрім особливостей
роботи підприємства, детально ознайомився з ходом його реконструкції та планами
компанії на майбутнє ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН»
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ. ВАГОНОБУДУВАННЯ.

GЕ та ПАТ «УЗ» співпрацюватимуть щодо модернізації існуючих
та виготовлення нових дизельних локомотивів

03.08.2017

General Electric та ПАТ «Укрзалізниця» розвиватимуть співпрацю для
оновлення парку тепловозів та сервісного обслуговування із значною
локалізацією з використанням потужностей українських підприємств.
Компанії задекларували конкретні напрямки взаємодії у Листі про наміри, який 3
серпня ц.р. у Києві підписали голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун, член
правління Марек Роберт Залєсний та генеральний менеджер GE Transportation в країнах
СНД, Європи, Близького Сходу та північної Африки Гокхан Байхан. Підписанню Листа про
наміри передували переговори з керівництвом GE Transportation у США, які Голова
правління ПАТ «Укрзалізниця» та менеджмент товариства провели на початку липня цього
року. «Стратегічне партнерство зі світовим лідером дозволить Укрзалізниці впевнено
прогнозувати ситуацію зі станом локомотивів, мати гарантії якості модернізації існуючих
та передові цифрові технології у побудові нових. Нам потрібна сучасна, ресурсоощадна
техніка нового покоління, яка у тому числі і комфортна для роботи машиністів та
ергономічна в обслуговуванні», – зазначив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех
Балчун. Планується, що перший контракт для оновлення локомотивного парку
Укрзалізниці буде укладений у вересні 2017 р. Співпрацювати із компанію General Electric
щодо виробництва та модернізації тепловозів ПАТ «Укрзалізниця» планує упродовж
наступних десяти років. General Electric для локалізації виробництва локомотивів в Україні
визначить виробничу базу серед українських підприємств. Оновлення тягового рухомого
складу стимулюватиме розвиток економічного потенціалу держави. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uz.gov.ua
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За півроку вагони Тігіпка для залізниці
подорожчали на третину
04.08.2017

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська
залізниця» 7 липня за результатами тендеру замовила ПАТ
«Дніпровагонмаш» фітингових платформ на 18,53 млн грн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро».
До кінця року компанія з групи Сергія Тігіпка поставлять 17 вагонів-платформ
моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 1 089
709 грн. У грудні 2016 року вона продала їх «Ліскам» на третину дешевше – по 827 тис грн.
Цьогоріч у березні до тієї угоди додали нову специфікацію на 48 платформ по 910 тис грн.,
що на 20% дешевше від нинішньої тендерної ціни. Вагони будуть укомплектовані
поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями
повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055.
Загальний строк служби платформи становить 32 роки, до капітального ремонту – 17 років,
між деповськими ремонтами – 2 роки. Гарантійний строк на основні несучі елементи рами
складає 8 років, а на платформу і деталі важільної передачі та повітропроводу – 3 роки. Ціна
угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 15,45 млн грн. Єдиним конкурентом
із продукцією того ж «Дніпровагонмашу» традиційно було київське ТОВ «Машбудінвест»,
ціна пропозиції якого дорівнювала очікуваній сумі. Воно записане на кіпрську фірму
«Форвінком Лімітед», чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Почему задерживается кредит ЕБРР для закупки
грузовых вагонов "Укрзализныцей"
03.08.2017

На следующей неделе ПАО "Укрзализныця" (УЗ) и Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирают производителей
грузовых вагонов на совместную конференцию.
Скорее всего, железнодорожники, банкиры и машиностроители будут обсуждать
перспективы использования кредита от ЕБРР в сумме до $150 млн, доступ к которому
осенью должна получить УЗ. Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун
сообщил, что в начале сентября планируется объявить крупный тендер на закупку вагонов.
"Если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один
(тендер - Delo.UA), в этот раз рекордный по количеству", - написал Балчун в Fecebook. Он не
уточнил возможный объем закупки. Однако, исходя из стоимости техники в уже
объявленных в системе ProZorro тендерах, это может быть более 4 000 единиц подвижного
состава. Например, летом 2016 года шла речь о закупке 1 100-1 300 единиц за его средства.
Однако сейчас УЗ как никогда близка к получению европейского кредита. И это связано с
другим важным процессом - корпоратизацией компании. Напомним, что летом 2014 г. на
базе более 50 предприятий и учреждений железнодорожного транспорта началось
формирование единого публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".
Формально ПАО начало деятельность 1 декабря 2015 года, однако, как выяснилось, спустя
1,5 года, корпоратизация до сих пор не завершилась. И это привело к некоторым
ограничениям в деятельности компании. "Теперь получили возможность для выпуска
акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно
подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный
сигнал для рынка, который говорит об эффективных изменениях в компании", - сообщил в
середине июля 2017 г. Войцех Балчун. Что же произошло? В мае 2017 года стало известно,
что процесс создания ПАО уже длительное время стоит на месте. Более того, существует
риск его отмены. Причина в том, что на баланс нового акционерного общества не
получалось передать акции ЧАО "КЭЗ "Транссигнал". Тогда сообщалось, что единственным
акционером и учредителем этого предприятия является государство в лице Министерства
инфраструктуры Украины. Из-за несоответствия размера уставного капитала ЧАО с суммой
выпуска акций этого завода (разрыв в почти в 1,5 млн грн) депозитарное учреждение не
принимает его акции к зачислению в ценные бумаги ПАО "Укрзализныця". ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Вагоны клименко передали
Укрзализныце

04.08.2017

Печерский районный суд Киева принял решение передать 1000
новых полувагонов, которые принадлежат компании экс-министра
доходов и сборов Александра Клименко, в оперативное управление ПАО
«Укрзализныця».
Примерная стоимость 1 тысячи железнодорожных полувагонов составляет 40 млн
долларов. Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что вагоны
принадлежали до конфискации ООО «Юнисон Групп», которая связана с Александром
Клименко. Вагоны с маркировкой этой компании прибыли с грузом из России. По
утверждению Матиоса, решение о передаче имущества в распоряжение Укрзализныци
принято с целью избежания коррупционных рисков и порчи вагонов во время хранения.
Это нанесет серьезный финансовый ущерб Клименко, ибо доход от сдачи этих вагонов в
аренду составлял 10-12 млн гривен каждый месяц. Матиос сообщил, что прокуратура будет
просить о конфискации полувагонов. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее
сообщил, что по делу о создании преступной организации экс-министром Александром
Клименко 46 лицам объявлено о подозрении в совершении преступлений, 9 лиц остаются
под стражей, 18 – под залогом. Напомним, 24 мая, были задержаны 23 бывших
должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках дела Александра Клименко. По
данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству свыше 96
миллиардов гривень убытков. Генеральная прокуратура сообщила, что Клименко
использовал выведенные в офшоры $788 млн на движимое и недвижимое имущество на
территории Украины. На протяжении 2011–2013 годов Клименко создал ряд оффшорных
компаний, конечным владельцем которых был его отец. Украденные государственные
легализованы Клименко и в европейских банках и перечислены на счета группы компаний
«Юнисон», медиа-холдинга «Вести» и двух компаний по управлению активами. Компания
«Юнион» приобрела 78 элитных квартир в Киеве, Одессе, Донецке, 28 офисных помещений,
пять домов, 41 паркомест, 11 земучастков в Киеве и области, Одессе и Донецке, 23 элитных
автомобиля, три этажа ТЦ «Гулливер» в Киеве и тысячу железнодорожных вагонов. Кстати,
средства от использования этих вагонов шли на финансирование медиа-холдинга «Вести».
Читать полностью >>>
По материалам economistua.com
Европейский инвестбанк назвал условия предоставления “Укрзализныце”
100 млн евро на закупку электричек
04.08.2017

Среди главных условий предоставления кредита в размере €100 млн
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для закупки пригородных
поездов обязательное завершения реформирования отрясли.
А также, создание вертикально-интегрированных структур и четкое распределение
по хозяйственным направлениям и функциях, сотрудничество с местными органами
власти. Об этом стало известно во время очередной встречи представителей ПАО
“Укрзализныця” и ЕИБ в Киеве. Согласно сообщению, также среди условий предоставления
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кредита иностранные банкиры называют заключение договоров между областными
администрациями и ПАО “Укрзализныця” - так называемых договоров о публичных
услугах. “Такие договоры - широкая мировая практика, они определяют функции и
ответственность заказчика - местные органы власти, и перевозчика - в данном случае ПАО
“Укрзализныця”. В частности, таким договорам четко зафиксированы параметры объемов и
качества перевозок, а также покрытие недополученных вследствие тарифного
регулирования доходов для обеспечения безубыточности перевозок”, - отмечается в
сообщении. По подсчетам “Укрзализныци”, проект позволит приобрести 5-6 новых
электропоездов, которые будут курсировать по определенным совместно с органами
местной власти маршрутами и совместно согласованному графику. Такое количество
подвижного состава при условии рационального его использования достаточно для
обеспечения перевозок в определенной области. Как отметил директор по пассажирским
перевозкам и сервиса ПАО “Укрзализныця” Игорь Романкив, ЕИБ также настаивает на
проведении открытого международного тендера на приобретение новых электропоездов
без приоритета для любых производителей. Отдельным условием также является
предоставление государственных гарантий по кредиту. Еще одним требованием является
обеспечение качественного сервиса при осуществлении пригородных перевозок в
соответствии с европейскими регламентами. В частности, речь идет о внедрении
электронных расчетов за перевозку, техническое и санитарное состояние электропоездов.
Как отмечают в “Укрзализныце” существующий парк электропоездов изношен на 85,9% и
нуждается в обновлении. Как сообщалось, ранее заместитель министра инфраструктуры
Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщал, что Германия
планирует предоставить Украине 100 млн евро кредитных средств на закупку немецких
поездов для пригородного сообщения в 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Крюківський завод збільшив випуск вантажних
вагонів майже на 18%
07.08.2017

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у
січні-липні збільшив випуск вантажних вагонів на 17,5%, або на 168 вагонів
порівняно з відповідним періодом 2016 р. - до 1129 од.
У січні-липні завод виробив 13 пасажирських вагонів, тоді як в 2016 році за звітний
період не було здійснено жодного пасажирського вагона. Також у цьому році завод
модернізував 15 вагонів метро. Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"
випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і
пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні
пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.
Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".
Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в
СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів пасажирських і вантажних.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Журналісти відвидали тепловозоремонтний
завод в Миколаєві
13.08.2017

Про Миколаївський тепловозоремонтний завод (МТРЗ) мало хто
знає... Нещодавно підприємство заявило про себе, представивши
модернізований тепловоз ТГМ4.
У цеху, де проводиться ремонт тепловозів, стоять чотири тепловози на різній стадії
ремонту: один незабаром завершать ремонтувати, інший тільки-но пофарбували, а над
іншими робота кипить повним ходом. Праворуч від цеху знаходиться незрозуміла
конструкція, де стоїть ЧМЭ-2 портової компанії “Ніка-Тера”. Це випробувальна станція, де
локомотиви проходять тести перед відправкою. Декілька чоловік ходять і щось роблять
біля тепловоза, періодично то заводячи двигун, то зупиняючи його. “Тут тепловоз
проходить фінальні випробування перед відправкою до клієнта” – повідомляє начальник
виробництва МТРЗ. Перед вїздом до цеху стоїть 37-тонний кран, за допомогою якого
знімається чи ставиться тепловозний двигун. “Прийшов у холодному стані тепловоз. Наші
хлопці знімають кузов, потім за допомогою цього крана знімається двигун і
встановлюється на спеціальну оснастку. Після цього двигун завозять всередину цеху, де
розпочинається його повний розбір: вилучення колін валу, розбирання поршневої групи і
т.д. Це все розподіляється по цехах: паливна апаратура – в один, електрика – в інший”, – так,
зі слів Олега Батіщева, починається ремонт тепловоза. На підприємстві можуть
ремонтувати ТГМ4, ТГМ6, ТЭМ-2, ТЭМ-7 ЧМЭ-3, М 62, 2ТЭ 116 та інші локомотиви.
Одночасно в цеху може ремонтуватися 4-5 тепловозів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Тендеры "Укрзализныци" почти на 52 млн грн
выиграл "Азовмаш"
17.08.2017

ООО "Азовмаш" (Киев) стало победителем 16 тендеров ПАО
"Укрзализныця" (УЗ) на поставку крупного вагонного литья. Такая
информация имеется в системе электронных закупок ProZorro.
Компания входит в "Азовмаш Групп", созданную для управления машиностроительными предприятиями, преимущественно расположенными в Мариуполе (Донецкая обл.).
Три филиала УЗ - Центр обеспечения производства, Стрыйский и Дарницкий
вагоноремонтные заводы - закупят в общей сложности 1 578 боковых рам и 1 194
надрессорных балок на общую сумму 51,8 млн грн. Такое количество элементов крупного
вагонного литья достаточно для замены ключевых элементов ходовой части почти в 400
грузовых вагонах. Их также можно использовать при постройке новых вагонов. Все
тендеры состоялись летом 2017 г. По 15 из 16 тендеров уже подписаны договора.
Основными конкурентами ООО "Азовмаш" были ПАО "Кременчугский сталелитейный
завод" (КСЗ, Кременчуг), а также его дилеры - ООО "Машбудинвест" (Киев) и ООО
"Менорита" (Днепр). Примечательно, что КСЗ победил в подобных тендерах филиала УЗ
"Панютинский ВРЗ". В договорах между ООО "Азовмаш" и филиалами УЗ сказано, что будет
поставляться продукция, произведенная на ЧАО "Азовэлектросталь" (Мариуполь), которое
в последние годы простаивало. Представитель компании-участника рынка вагоностроения
в комментарии Delo.UA подтвердил, что в Мариуполе в июне были проведены пробные
плавки. Однако высокопоставленный источник в "Азовмаш Групп" в беседе с журналистом
Delo.UA сообщил, что пока в компании не комментируют возможные поставки.
Компания "Азовмаш Групп" - корпоративный центр, созданный для управления машиностроительными
предприятиями холдинга "Азовмаш". Конечным бенефициаром группы является Светлана Савчук - вдова Александра
Савчука. Руководитель - Игорь Прасолов. Группа "Азовмаш" – поставщик железнодорожных грузовых вагонов и
платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового
оборудования. Включает ПАО "Азовобщемаш", ПАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения", ЧАО
"Азовэлектросталь", ПАО "Мариупольский термический завод", ПАО "Полтавхиммаш", ПАО "Головной
специализированный конструкторско-технологический институт". Предприятия группы фактически простаивают с
2015 года.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ФГИ продал ЧАО "Ивано-Франковский ЛРЗ" горсовету по
начальной цене 33,92 млн грн.

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

22.08.2017

ФГИ признал победителем повторного конкурса по продаже 99,5%
акций ЧАО “Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод” городской
совет Ивано-Франковска, который был единственным участником
конкурса и приобрел пакет по начальной цене – 33,92 млн грн.
Конкурс состоялся 22 августа, шаг торгов был определен в 340 тыс. грн. “Надеемся,
что победителю конкурса удастся реализовать планы по сохранению производства и
созданию рабочих мест на предприятии, на которые они очень настроены”, – отметили
агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе ФГИ. Как сообщалось, ФГИ выставил ИваноФранковский ЛРЗ на повторный конкурс с той же начальной ценой после того, как 6 июля
не смог утвердить победителя конкурса в связи запретом админсуда на отчуждение акций
общества. На предыдущий конкурс было подано две заявки, в том числе горсовета ИваноФранковска. Однако участие в конкурсе принял только горсовет. Фиксированные условия
конкурса предполагают, в частности, сохранение основных видов деятельности
предприятия, обновление основных фондов (модернизация литейного производства,
станочного парка для обработки металла, кузнечно-прессового оборудования) согласно
утвержденной покупателем не позднее шести месяцев с момента приобретения пакета
программы. Уставный капитал ЧАО – 19,56 млн грн, номинал акции – 0,25 грн. ИваноФранковский ЛРЗ основан в 1866 году. Основная специализация – ремонт колесных пар и
формирование новых, а также изготовление автомотрис. Завод располагает земельным
участком площадью 9,69 га, в его пользовании – 34 сооружения.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

В Украине воскресает выпуск
автомобилей
10.08.2017

В июле 2017 г. на украинских заводах было произведено 511
автотранспортных средств, что на 40,8% больше прошлогоднего
результата, но при этом на 38,8% меньше показателя июня этого года.
Как свидетельствуют предварительные данные ассоциации "Укравтопром", в общем
объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было
выпущено 405 шт. Это на 44,1% меньше июньского показателя, но на +51,1% больше, чем в
июле прошлого года. Также в июле было произведено 58 автобусов, такой объем
производства на 13,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но в 3,2 раза превысил
результат годичной давности. В отчетном месяце в статистике производства отмечено 48
грузовых автомобилей (без учета продукции ПАО "АвтоКрАЗ"), что на 11,6% превышает
показатель июня этого года, но при этом на 37,7% меньше, чем в июле 2016 года. ПАО
"АвтоКрАЗ" с августа прошлого года отказывается раскрывать информацию об объемах
своего производства. Всего за семь месяцев 2017 года в Украине было произведено 4132
автотранспортных средства, что на 68,1% больше прошлогоднего результата. Из них:
легковые автомобили – 3483 шт. (+83% к аналогичному периоду прошлого года);
коммерческие автомобили – 254 шт. (-47,7%); автобусы – 395 шт. (+448,6%).
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

Скільки дефіцитних піввагонів випустила
Укрзалізниця
23.08.2017

З початку поточного року Укрзалізниця провела на власних
вагоноремонтних заводах 1 014 вантажних піввагонів. Про це
повідомляється в прес-релізі компанії.
Згідно з повідомленням, вантажні піввагони сьогодні є найбільш дефіцитним
рухомим складом. З побудованих 1014 найбільшу кількість вагонів - 494 - виготовлено на
Панютинському вагоноремонтному заводі. Ще 412 вагонів випустив Дарницький
вагоноремонтний завод і інші 108 - Стрийський вагоноремонтний завод. У релізі
зазначається, що тільки в серпні заводи-філії Укрзалізниці виготовили 197 нових вагонів, в
тому числі 127 - Панютинський вагоноремонтний завод, 50 - Дарницький вагоноремонтний
завод і 20 - Стрийський вагоноремонтний завод. Всього в цьому році планується випустити
3 тис. вантажних вагонів. Раніше повідомлялося про те, що більше 90% вагонів
пасажирських поїздів Укрзалізниці зношені.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 МЕТРО & ТРАМВАЇ

АМКУ отказался остановить закупку Киевом
40 трамваев Pesa
09.08.2017

Антимонопольный комитет Украины отказал "Электронтрансу" в
удовлетворении жалобы против польской компании Pesa, в которой
Киев должен приобрести трамвайные вагоны.
Соответствующее решение АМКУ принял 4 августа и обнародовал на сайте ProZorro
резулятивную часть этого решения, без приведения его обоснований. Напомним, 18 июля
PESA на аукционе в ProZorro выиграла у "Электронтранса" торги на поставку 40 трамваев
Киеву, предложив их за 1 млрд 813,199 млн грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд
грн. При этом предложение "Электронтранса" было только на 1 тыс. грн больше - 1 млрд
813,2 млн грн. Тогда же было опубликовано объявление о намерении заключить договор с
польской компанией. В своей жалобе в АМКУ, поданной 24 июля, "Электронтранс", в
частности, указывал на то, что согласно условиям тендера предусмотрено освобождение
иностранного участника от уплаты 5%-й импортной пошлины, то есть расходы по ее
уплате (более 75 млн гривен) понесет заказчик — КП "Киевпастранс", а значит в сумме
ценовое предложение PESA существенно дороже предложения украинского участника.
Планы приобретения Киевом польских трамвайных вагонов, которые, по сообщениям СМИ,
находятся на складе польской компании, поскольку от их закупки ранее отказалась Москва,
вызвали широкий общественный резонанс. СП "Электронтранс" в середине июня победило
в торгах на поставку Киеву 7 низкопольных 30-метровых трамваев за 301 млн грн. В Киеве
в настоящее время уже эксплуатируется 10 трамваев Pesa на линии скоростного трамвая.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Київпастранс купив 40 "московських"
трамваїв
21.08.2017

Комунальне підприємство Київпастранc підписало договір із
польським заводом PESA на закупівлю 40 низькопольних трамваїв
Fokstrot 71-414К за 61 млн євро (1,81 млрд грн), які розроблялися й
випускалися для Москви.
Про це стало відомо з договору , опублікованого в електронній системі державних
закупівель ProZorro, пише Kievvlast. За умовами тендера всі трамвайні вагони повинні бути
поставлені до 29 грудня 2017 року. А термін гарантійного обслуговування становитиме 36
місяців. Згідно з угодою вартість трамваїв зафіксовано в євро, з урахуванням митного збору
й ПДВ вона становить близько 61 млн євро (1,813 млрд грн). Таким чином, вартість одного
трамвайного вагона - 1,527 млн євро (45,329 млн грн). При цьому договором передбачено,
що вартість може бути переглянуто, якщо курс євро, встановлений Нацбанком України,
зміниться більш ніж на 10% відносно курсу на дату підписання договору. Нагадаємо, у 2012
році влада Москви уклала договір із PESA та Уралвагонзаводом на поставку 120 вагонів для
Мосгортрансу. Перші 60 вагонів були поставлені в 2014 році. Пізніше московська влада
відмовилася від подальших закупівель через девальвацію національної валюти. Потім була
тривала дискусія між міською владою та виробниками. У результаті Москва купила ще 10
вагонів у грудні 2016 року. Минулого року Київ теж купив 10 низькопольних трамваїв Pesa.
Таким чином, зі 120 вагонів залишаються 40, які, на думку експертів, можуть без проблем
опинитися в Києві цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Освоєно виробноцтво захватів для
сипучих матеріалів
27.07.2017

Компанія "Д ЛАЙТ" завжди йде на зустріч своїм клієнтам та втілює
у життя амбітні цілі, що ставлять перед нами замовники.
Відтепер виробництво компанії "Д ЛАЙТ" освоїло виготовлення захватів для сипучих
матеріалів об'ємом 0,6 м3 та подовження бази автомобілів МАЗ, що дає можливість
виготовляти автомобілі з правильним розподілом навантаження за осями. За потребами
клієнта компанія "Д ЛАЙТ" реалізує проекти будь-якої складності. Саме тому наші фахівці
мають за плечима великий досвід та гнучке мислення.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії "Д ЛАЙТ"
Украина закупила новые самосвалы
БЕЛАЗ
30.07.2017

ОАО «БЕЛАЗ» подписало контракт на поставку карьерных самосвалов
с крупными горнодобывающими предприятиями Украины - ПАО «Арселор
Миттал Кривой Рог» и ЧАО «Новотроицкое карьерное управление».
В рамках завершившегося в Украине бизнес-форума, организованного Белорусской
торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Украины, прошли
продуктивные переговоры представителей белорусских и украинских предприятий,
заинтересованных в развитии сотрудничества в сферах машиностроения и промышленного производства. По итогам переговоров гендиректор ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подписал контракты на поставку пяти карьерных
самосвалов БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн в ПАО «Арселор Миттал Кривой
Рог», а также двух карьерных самосвалов БелАЗ-75473 грузоподъемностью 45 тонн в ЧАО
«Новотроицкое карьерное управление». …
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
Компания «Нибулон» закупила 15 грузовиков Mercedes-Benz
Actros нового поколения
07.08.2017

15 грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros нового поколения
стали частью подвижного состава одного из крупнейших национальных
сельскохозяйственных производителей – компании «Нибулон».
Это первый опыт сотрудничества между двумя компаниями. Грузовая техника
Mercedes-Benz вот уже более 20 лет является эталоном экономичности, надежности,
высочайшего качества и бескомпромиссной безопасности. За всё время эксплуатации
грузовики Actros отлично зарекомендовали себя при работе в различных дорожных и
климатических условиях во всем мире. Отметим, в июле, по данным AUTO-Consulting, в
Украине образовался новый лидер в сегменте грузовиков полной массой свыше 16 т.
Теперь статус №1 принадлежит Mercedes-Benz. Немецкому производителю удалось
реализовать 73 грузовика и опередить белорусский МАЗ. Притом, что МАЗ также нарастил
продажи. Но в Mercedes-Benz в этом году смогли предложить клиентам прямое заводское
финансирование по европейским ставкам. Этот шаг позволил многим клиентам сделать
выбор в пользу Mercedes-Benz. Но конкуренция среди трейдеров грузовиков необычайно
высока. И уже скоро похожие условия стали предлагать и другие участники. Так, на третьем
месте в июле вышла Volvo Trucks, а на четвертом месте - Scania. Замыкает пятерку лидеров
Ford Trucks, который по итогам 7 месяцев увеличил продажи в 10 раз, и фактически, занял
место КАМАЗа на украинском рынке. В сегменте среднетоннажных грузовиков в этом году
два самых активных "игрока" - это МАЗ и MAN.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
IVECO активизирует присутствие в дорожно-строительном
сегменте украинского рынка

09.08.2017

IVECO намерена стать одним из лидеров украинского рынка в
сегменте техники для дорожно-строительной и добывающей отраслей.
Об этом пишет издание autoconsulting.com.ua
С этой целью компания выводит на украинский рынок новые самосвалы IVECO
Trakker 410 с колесной формулой 8х4 в исполнении для тяжелых условий эксплуатации.
Чем новинка будет интересна и чем она отличается от конкурентов? – разбирался AUTOConsulting. IVECO Trakker – это специальная серия Construction, предназначенная для
работы в тяжелых условиях эксплуатации. Гамма исполнений здесь насчитывает не одну
сотню версий. Но для украинского рынка IVECO подготовила 41-тонные самосвалы,
грузоподъемностью 30 т с кузовами Gervasi объемом 18 м3. В такой комбинации самосвал
получился одним из самых доступных на рынке и обойдется в 121 тыс. евро. К тому же, с
августа IVECO начала предлагать технику со специальными условиями финансирования,
где есть возможность фиксировать цену в гривне под 7,2% годовых …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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КрАЗ изготовил оригинальные лаборатории
исследования скважин

Китайська компанія готова побудувати
автозавод в Україні
10.08.2017

Завод «АвтоКрАЗ» отгрузил в адрес ПАО «Укргаздобыча» партию
специальных автомобилей: лаборатории исследования скважин ЛСГ-10 на
шасси КрАЗ-5233НЕ.
Спецтехника изготовлена согласно условиям выигранного ЧАО «АвтоКрАЗ» тендера.
Транспортная база - автомобильное шасси КрАЗ-5233НЕ в стандартной комплектации.
Лаборатория исследования скважин ЛСГ-10 предназначена для геофизических и
гидродинамических исследований с помощью глубинных приборов и инструментов,
вводимых в скважину. Применяется при скважинных работах на нефтегазовых
месторождениях. Кунг лаборатории оснащен системой отопления, освещения и
вентиляции, что обеспечивает комфортные условия для обслуживающего персонала. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра завода «АвтоКрАЗ»

11.08.2017

Китайська компанія HENAN SHAOLIN BUS CO.LTD готова побудувати в
Сумах завод по великовузлового складання автобусів SHAOLIN. Про це
повідомив радник голови Сумської ОДА Олександр Лаврик.
Він знаходиться з офіційним робочим візитом в КНР на запрошення народного уряду
міського округу Сіньсян провінції Хенань. Він повідомив, що за дорученням сумського
губернатора Миколи Клочка вони провели попередні переговори з іноземною стороною
про можливість вкладення китайських інвестицій в Сумській області. Зокрема, обидві
сторони зацікавлені у відкритті на території області заводу китайської фірми HENAN
SHAOLIN BUS CO.LTD по великовузлового складання автобусів SHAOLIN. Результатом
переговорів стала домовленість про приїзд восени цього року в Суми китайської делегації
для проведення конкретних переговорів про реалізацію цього інвестпроекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Компания "Скания Украина" поставила партию
самосвалов для строителей

В ДНР анонсируют выпуск собственных
автобусов "Донбасс"

11.08.2017

11.08.2017

Компания "Скания Украина" сообщает о поставке партии
самосвалов для строительной компании из г. Краматорска. Всего для
работы в карьерах закуплено 10 единиц техники, 8 с колесной формулой
6х4 и 2 с колесной формулой 8х4.
Новенькие самосвалы Scania P440 укомплектованы самосвальными кузовами KHKipper объемом 18 м³. Грузовики передані в канун профессионального праздника "Дня
строителя". Напомним, недавно ООО «Молочная компания «Галичина» пополнила свой
автопарк грузового транспорта четырьмя новыми тягачами Scania SilverLine, которые
будут задействованы в доставке готовой молочной продукции до потребителей по
Украине. Это позволит повысить эффективность транспортной логистики. Сейчас автопарк
насчитывает около 40 единиц грузовой техники 2006-2008 годов выпуска европейских
марок производителей. Спектр компаний, которые закупали технику Scania в июле очень
широкий. среди них, аграрные и строительные, производители мебели и карьеры,
производители молочной продукции и логистика. ... Отметим, пресс-служба "Скания
Украина" сообщает о рекордном объеме поставок техники для клиентов в июле. так, за
месяц клиентам было передано 44 грузовика Scania, укомплектованных соответствующими
надстройками. Новенькие Scania отправились в Киев, Львов, Днипро, ПереяславХмельницкий, Запорожье, Мелитополь, Кривой Рог.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

На предприятии "Донецкгормаш" в оккупированной части Донецкой
области (ДНР) стартовала крупноузловая сборка автобусов "Донбасс". Об
этом сообщает портал autoconsulting.com.ua
Глава так называемой ДНР А.Захарченко, не скравал, что машинокомплекты для
автобусов поступили из России, но в дальнейшем в самопровозглашенной республике
хотят локализовать часть комплектующих и освоить сварку и покраску кузовов. Автобус,
который показали Захарченко, на самом деле - чистый ПАЗ-3204, только с другим
логотипом. Судя по всему, надпись "Донбасс" на нем разместили в пропагандиских целях,
чтобы показать населению перспективу восстановления экономики. На одном из видео,
сотрудники предприятия озвучивали планы по локализации производства автобусов в
Донецке. На первом этапе автобусы приходят в Донецк полностью готовые и своим ходом,
где на них клеят новый логотип и устанавливают начинку салона. Далее планируют
поставлять кузова ж\д транспортом, а в Донецке уже вести крупноузловую сборку. А на
третьем этапе в ДНР намерены организовать сварку и покраску кузовов и выпуск
комплектующих. По словам Александра Захарченко, до конца года "Донецкгормаш"
планирует выпустить до 100 автобусов "Донбасс". Завод "Донецкгормаш", сейчас также
занимается восстановлением военной техники, делает учебные макеты БТР и БМП для
курсов подготовки механиков и другую военную продукцию.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

Херсонський "CУДМАШ" – реанімовано: підприємство
відновило випуск продукції

Прикарпатським школам передали
12 шкільних автобусів

22.08.2017

Завод, який раніше спеціалізувався на виготовленні продукції для
суднобудування, додав до переліку своєї продукції спеціальну техніку для
Держслужби України з надзвичайних ситуацій, а також комунальних служб.
Саме ця техніка є незамінною для забезпечення рятування звичайних громадян, які
проживають у багатоповерхівках. Сьогодні, виготовлену вперше за 6 років, техніку, що
призначена для ДСНС Луганської області, продемонстрували на території заводу. В
останній раз з заводу нова техніка вийшла ще у 2011 р. Після цього підприємство перейшло
у майже "сплячий режим". Але починаючи з 2016 року були проведені "реанімаційні" заходи
та всі зусилля були направлені на розробку принципово нової продукції. Така пожежна
спеціальна техніка є дійсно унікальною для України, навіть у світі її можуть випускати
лише лічені країни. Представлена до Дня Незалежності України та за участю Губернатора
Херсонщини Андрія Горєєва та Генерального директора ДК "Укроборонпром" Роман
Романова машина АПГП 30 дозволяє на висоті 32 метрів проводити пожежогасіння та
рятувати людей з останнього поверху стандартної панельної 9-поверхівки. Цього року вже
виготовляють спецтехніку для Херсонської області. Восени на заводі очікують делегацію
іноземців, які вже зацікавились можливостями "Судмашу". Зараз на підприємстві працюють
над розробкою більш потужних машин, які зможуть приборкати пожежу у сучасних 20поверхових та більш високих будівлях. Ця задача, враховуючи постійне збільшення
кількості нових житлових комплексів, має більш ніж важливе значення.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами if.gov.ua
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Харківське підприємство готується до
випуску електромобілів

Южмаш изготовил первую партию низкопольных троллейбусов

31.07.2017

06.08.2017

Южный машиностроительный завод изготовил первые
низкопольные троллейбусы новой модели “Днепр Т-203”. Об этом
сообщает Автоцентр, передает служба новостей ukrrudprom.ua
Отличительной особенность машин является запас автономного хода до 15-20 км,
который обеспечивают литий-ионные батареи GMI на 100 кВт-ч. Время зарядки от
контактной сети - до 40 минут. Масса секции АКБ из 160 батарей - 576 кг. Новые машины
куплены для Днепра за 15,7 млн грн и будут работать на новом маршруте №14. Троллейбус
“Днепр Т-203” идентичен минскому троллейбусу МАЗ-ЭТОН Т-203. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Завод "Богдан Моторс" поставит в Кременчуг
40 троллейбусов

10.08.2017

Луцкий автосборочный завод №1 ДП "Богдан Моторс" (бывший ЛуАЗ)
поставит 40 троллейбусов для коммунального предприятия «Кременчугское
троллейбусное управление».
Троллейбусы будут закуплены за кредитные средства ЕБРР. Согласно условиям
тендера, завод должен поставить в Кременчуг 35 единиц 12-метровых и пять 18-метровых
троллейбусов. "На днях будет заключен соответствующий контракт. Тендер они выиграли
у белорусов", - сказал представитель мэрии. Ранее мэр Кременчуга Виталий Малецкий
заявил, что ЕБРР предоставит кредит коммунальному предприятию "Кременчугское
троллейбусное управление" на закупку 50 новых троллейбусов, запасных частей к ним и
ремонтно-диагностического оборудования. Вскоре будет объявлен еще один тендер на
закупку 10 троллейбусов с возможностью автономного хода. В настоящее время
троллейбусный парк Кременчуга состоит из 64 машин, в том числе - 13 троллейбусов "ЛАЗЕ183" 2007 и 2012 годов выпуска, два троллейбуса "Богдан-Т601" средней вместимости
2008 года выпуска, один "Богдан-Т701" 2016 выпуска , а также три сочлененных
троллейбусы "ЛАЗ-Е301" 2012 выпуска.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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За участю голови облдержадміністрації Олега Гончарука та голови
облради Олександра Сича відбулася передача 12-ти шкільних автобусів для
шкіл районів, міст та об’єднаної територіальної громади Прикарпаття.
За словами Олега Гончарука, на сьогодні в області понад 13 тисяч учнів та близько
трьох тисяч педагогічних працівників проживають за межею пішохідної доступності до
шкіл і потребують підвозу до місця навчання і додому. Завдяки програмі «Шкільний
автобус» для підвезення дітей та педагогічних працівників впродовж 2003-2016 років було
закуплено 203 шкільні автобуси. Однак з початком військових дій у східних областях
держави 18 шкільних автобусів передали військовим комісаріатам для потреб Збройних
сил України. «Минулого року за кошти освітньої субвенції з державного бюджету із
залученням коштів місцевих бюджетів було придбано 29 шкільних автобусів, зокрема, 17 –
для загальноосвітніх шкіл, 9 – для опорних шкіл, 3 – для шкіл об’єднаних територіальних
громад, – зазначив очільник області. – Проте для стовідсоткового забезпечення підвозом
учнів та освітян необхідно придбати ще 54 шкільні автобуси. Крім того, потребує
оновлення існуючий парк шкільних автотранспортних засобів, - а це, - 41 автобус». Додамо,
що 12 шкільних автобусів марки «ЕТАЛОН» на загальну суму 18 млн 760 тис грн придбані
за кошти освітньої субвенції з держбюджету із залученням коштів обласного бюджету.

Харківський автомобільний завод готовий зайнятися виробництвом
електромобілів, які розробив винахідник Едуард Рудик. Передає
Національний Промисловий Портал, з посиланням на AUTONEWS.
Розробкою і складанням автомобілів Едуард Рудик займається все своє життя.
Основна мета – зробити недорогий міський автомобіль, який коштував би трохи дорожче,
ніж мотоцикл і був доступний кожному городянину. Остання розробка Рудика – легкий
двомісний електрокар «Панько». Він може стати першою серійною моделлю Рудика. В
команді Рудика працюють конструктор, інженер і кілька робітників – вони займаються
безпосередньо складанням. Комплектуючі закуповують у китайського виробника – це
найбюджетніший варіант. Таким чином, собівартість однієї машини становитиме до $ 5000.
Вже є підприємство, яке готове здійснювати випуск таких автомобілей – це Харківський
автомобільний завод, який сьогодні займається ремонтом військової техніки. Відзначимо, в
Україні вироблятимуть власні електромобілі. Про це повідомив міністр інфраструктури
Володимир Омелян. Повідомляє Національний промисловий портал. З його слів, Україна
починає програму підтримки електрифікації на ринку автомобілів з подальшим
виробництвом власних «зелених» авто. «У разі позитивної тенденції даний крок покаже
результат в створенні власного виробництва, здешевлення продукту і запустить процес
розвитку зарядних станцій по всій території України», – написав міністр. Нагадаємо,
корпорація Posco Daewoo готова допомогти у створенні українського бренду електрокарів.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із президентом
південнокорейської корпорації Posco Daewoo Кім Йонг-Сангом. У рамках переговорів було
вирішено спільно втілити в життя одразу кілька проектів. Під час зустрічі Кім Йонг-Санг
заявив про намір складати електромобілі в Україні. Мало того, президент Posco Daewoo
повідомив, що готовий посприяти у створенні українського бренду електрокарів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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В Украине выросли продажи
новых авто
01.08.2017

В июле 2017 года в сравнении с июлем 2016 года продажи новых
легковых автомобилей повысились на 16% - до 6,4 тыс. единиц. Об этом
сообщила отраслевая ассоциация "Укравтопром".
Наибольшее количество регистрационных номеров в июле выдано автомобилям
марки Toyota - 723 шт. В результате Toyota улучшила свой результат годичной давности
почти на 30%. Второй результат показала Renault - 646 новых авто, что на 54% больше, чем
в 2016 г. На третьем месте Skoda - 500 покупателей отдали предпочтение этому чешскому
бренду, таким образом, июльский спрос на Skoda вырос на 37% в сравнении с июлем 2016 г.
Следующая позиция у KIA, автомобили этой марки выбрали 489 автомобилистов, или на
51% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров c 40% падением Volkswagen - 478
авто. А титул бестселлера месяца достался KIA Sportage, счастливыми обладателями
которого в июле стали 363 украинца. Так же в ТОП-10 июля вошли: Nissan - 372 шт. (+41%),
Hyundai - 299 шт. (+4%), Mazda - 285 шт. (+51%), BMW - 264 шт. (+8%), Ford - 259 шт. (-26%).
Напомним, в июне в Украине реализовано порядка 6,8 тыс. новых автомобилей.Этот
показатель продаж вырос почти в 1,5 раза относительно июня прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Двойное ускорение. Импорт легковых
автомобилей бьет рекорды
16.08.2017

За первые 6 месяцев 2017 г. в Украину в режиме импорта было
ввезено почти 68 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель в два раза
превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает ассоциация Укравтопром, закупка легковых автомобилей за рубежом
обошлась импортерам почти в $960 млн. В итоге средняя таможенная стоимость одного
ввезенного автомобиля составила $14,1 тыс., что на $3,2 тыс. меньше, чем годом ранее. В
Укравтопроме падение средней таможенной стоимости объясняют увеличением в импорте
доли автомобилей с пробегом. Если по итогам января-июня 2016 г. автомобили с пробегом
составляли лишь пятую часть импорта, то уже в этом году их более 41%. Львиная доля
импортированных легковых автомобилей приехала из Германии – 15,7 тыс. ед. Вторым по
популярности направлением стала Япония, из которой в Украину прибыло 8,2 тыс. машин.
Тройку лидеров крупнейших поставщиков легковых автомобилей замыкает Франция – 6,4
тыс. машин. Также в Топ-10 стран, из которых в Украину ввозили легковые автомобили
вошли: США (4,6 тыс. ед.), Румыния (3,7 тыс. ед.), Чехия (3,3 тыс. ед.), Словакия (2,9 тыс. ед.),
Венгрия (2,7 тыс. ед.), Великобритания (2,4 тыс. ед.) и Турция (2,3 тыс. ед.).
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 МОТОТЕХНІКА

Украинский мотоцикл Днепр попробует установить
рекорд скорости в США
07.08.2017

Как сообщалось ранее, весной было объявлено о возобновлении
мелкосерийного производства эксклюзивной модели Dnepr Vintage силами
столичной KMZ Dnepr Motorcycles.
А в августе специальная гоночная версия украинского Днепр с турбонаддувом
отправилась в США, где на озере Бонневилль попробует установить рекорд скорости в
классе 650 см3. Установить рекорд скорости на озере Бонневилль – это заветная мечта
любого спортсмена, ведь это просто культовое место, где в августе всегда собираются
любители скорости вот уже более 100 лет. В этом году среди них будет и две украинских
команды. Как стало известно KMZ Dnepr Motorcycles, специально для гонки на озере
Бонневилль, спортивный мотоцикл на базе Днепра построил известный спортсмен и
путешественник Сергей Малик. Постройкой гоночного Днепра он занимался
самостоятельно и в рекордные сроки (60 дней), установив на мотоцикл турбонаддув,
модернизированную вилку, систему зажигания, впрыск и еще целый ряд
усовершенствований. Мотоцикл строился с учетом специфики покрытия соляного озера,
которое в августе высыхает и представляет из себя абсолютно ровную поверхность.
Украинский Днепр будет выступать в категории мотоциклы с двигателем 650 см3 и
попробует установить в США новый рекорд. Вторая украинская команда - ICM, будет
выступать в категории 350 см3 также на мотоцикле собственной постройки ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ВЕЛОТЕХНІКА

Когда украинцы пересядут на
велосипеды
07.08.2017

Шестьдесят миллионов европейцев ежедневно ездят на работу на
велосипедах. В Германии, Дании и Нидерландах число велосипедистов
составляет около 20% населения. В Украине велосипед как основное
транспортное средство используют всего 2% населения, в Киеве
велосипедистов еще меньше - 0,25% киевлян ездят на работу на велосипеде. Delo.UA
решило узнать, почему так произошло и как можно изменить ситуацию.

(Не)пустые разговоры. О необходимости создания велосипедной концепции Киева
говорят еще с 2006 г. Еще Леонид Черновецкий тогда, едва приступив к обязанностям мэра,
дал соответствующее распоряжение. Предполагалось проложить специальные велосипедные маршруты на Виноградаре, Троещине, Оболони, Позняках, Осокорках. Однако эти
планы так и не осуществились - распоряжение тогда попросту затерялось в кабинетах
КГГА. О велодорожках снова заговорили в 2011 г., когда Киев готовился принимать Евро2012, однако тогда ограничились строительством двух велодорожек на проспектах Победы
и Бажана. Дальше этого дело не пошло. Последнее сообщение прозвучало в апреле 2017 г.,
когда заместитель мэра Киева Илья Сагайдак сообщил, что город разработал концепцию
развития велосипедной инфраструктуры. "Уже сейчас возможно быстро обустроить
велосипедную навигацию в парке Дружбы народов и качественно обустроить маршрут на
Трухановом острове, где немедленно нужно полностью ограничить движение автотранспорта. Также мы обнаружили более 30 улиц, где есть возможность обустроить безопасную
велоинфраструктуру в рамках проведения капитальных ремонтов. В частности, это улицы
Раисы Окипной, Русановская набережная, Константиновская, Владимирский спуск и
другие", - сообщил он. Кроме этого, в КГГА в обновленном проекте Стратегии развития
Киева до 2025 года уделили внимание этому виду транспорта. В частности, в документе
власть поставила себе за цель в течение восьми лет увеличить количество пользователей
велотранспорта в 20 раз. "Будет большим успехом, если выйдет пересадить на велосипеды
хотя бы 2% населения города. Эффект от этого почувствуют все - в городе станет меньше
пробок, а также воздух станет чище", - считает директор компании велопроката veliki.ua
Алексей Кушка. При этом количество велосипедистов в выходные и будние дни фактически
не отличается. Однако такого количества явно недостаточно - как основной транспорт
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велосипед используют от 7 до 10 тыс. киевлян, а это меньше 0,25% населения города.
Изменить ситуацию может система байкшеринга, краткосрочной аренды велосипеда с
поминутной или почасовой оплатой, обычно используемой для коротких внутригородских
поездок. "Мы еще в прошлом году пробовали зайти на киевский рынок, однако не все
оказалось так просто. Во-первых, в КГГА отказались финансировать этот проект - у города
есть дела поважнее. Во-вторых, на пути к запуску стали бюрократические трудности. Но
надеюсь, что уже в следующем году запустим в Киеве первую систему байкшеринга из 100
станций и 1000 велосипедов. Для этого надо 2-2,5 млн евро, эти деньги могут предоставить
инвесторы - телеком-операторы, банки, крупные компании", - говорит Кушка.
Львов берет и делает. Пока в Киеве только планируют запустить систему муниципального велопроката, она с апреля 2016 г. успешно действует во Львове. "Здесь начинать
было намного легче. В городе лучше развита велоинфраструктура, а также не было
препятствий со стороны городской власти. Мы начинали с 5 станций на немецкий грант.
Сейчас, спустя 1,5 года, во Львове действуют 24 станции байкшеринга. Всего в следующем
году мы планируем увеличить количество станций велопроката до 50", - заявил Алексей
Кушка, который вместе с компанией Nextbike Ukraine занимается вопросами байкшеринга
во Львове. Теперь жители и гости города могут брать велосипед в одном пункте, а вернуть
уже в другом. Узнать о расположении точек проката можно при помощи онлайн-карты. Для
оплаты проката можно воспользоваться абонементами. Так, стоимость абонемента на
месяц составляет 120 грн (каждый день 30 мин. бесплатно, последующий час - 4 грн,
каждый следующий час - 50 грн). Абонемент на сезон с 1 марта до 31 октября обойдется в
800 грн (30 мин. бесплатно, последующий час - по 2 грн, каждый следующий час - 50 грн).
Без абонемента стоимость поездки составит 50 грн как за первые полчаса, так и все
последующие часы. Если велосипед не возвращен по истечении 24 часов, он будет
считаться украденным, а "угонщику" придется заплатить 15 тыс. грн в качестве штрафа.
Кроме Львова и Киева уже в следующем году планируют запустить систему байкшеринга в
Виннице. "У нас уже есть договоренности на строительство 5 станций шеринга на деньги
швейцарцев. Всего планируем построить 50 станций, как во Львове. Для этого также будем
искать деньги инвесторов", - заявил Кушка. В дальнейших планах также запуск системы
велопроката в Харькове. По предварительным данным, Харьков оказался единственным
городом в Украине, где в систему байкшеринга намерен инвестировать город.
Как работает велопрокат в Украине. Однако если байкшеринг в Украине еще
только зарождается, то с велопрокатом украинцы знакомы очень хорошо. Особенно в
городах-миллионниках - Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. Лидером в системе
велопроката в Украине является Киев и его окраины. Здесь работает около 50 пунктов
проката велосипедов. Однако точное количество велосипедов назвать очень сложно. "Эти
данные очень приблизительные. Точной статистики не ведет никто. Также сложно сказать,
сколько велосипедов пребывает в аренде. Ведь есть пункты при веломагазинах, где всего
несколько велосипедов", - говорит Богдан Лепявко, председатель Ассоциации велосипедистов Киева. Вторым по количеству пунктов проката велосипедов в Украине является
Харьков. Здесь работают 18 пунктов проката велосипедов. В других крупных городах
Украины пунктов проката велосипедов значительно меньше. Например, в Днепре работает
10 пунктов, в которых всего 200 велосипедов на весь город. "Состояние велоинфрастуктуры в городе зачаточное, амебное. Велодорожек почти нет. В основном катаются у нас
на набережной. Правда, иногда проводят различные соревнования и заезды, но в плане
инфрастуктуры мы отстаем и от Харькова, и от Одессы", - говорит велоактивист из Днепра
Алексей Никулин. 14 пунктов проката и 130 велосипедов насчитывается сейчас во Львове.
Также здесь самая большая протяженность велодорожек в Украине - 65 км. До конца 2019
года в городе планируют построить еще почти 200 км велодорожек. В Одессе работают 7
пунктов проката велосипедов. Большинство из них сосредоточены в приморской зоне,
возле Трассы здоровья. Инфраструктура в городе тоже желает лучшего. "Велодорожек в
городе нет, кроме Трассы здоровья на побережье. На дорогах движение большое, люди
вынуждены часто ездить по тротуарам", - сказали в велопрокате Need a bike. Самой
большой сетью проката велосипедов в Украине является Veliki.ua, она представлена в 14
городах. По данным компании, у них 35 пунктов проката и более 1 тыс. велосипедов.
Как увеличить количество велосипедистов в Украине. До 2014 года развитием
велосипедной инфраструктуры в Украине занимались в основном активисты. Однако в
последние годы ситуация изменилась. Этим вопросом стали интересоваться городские
власти. По данным столичной велоассоциации, в 20 городах Украины уже разработаны
концепции развития велоинфрастуктуры. "В Киеве концепция разработана, но еще не
принята Киесоветом. Однако она уже сейчас начинает воплощаться в жизнь. Важным
моментом было строительство дорожки, которая связала Троещину и центр. Строительство
двух велодорожек на Куреневке и на Оболони запланировано на этот год. В будущем
должны соединить все районы Киева", - говорит Богдан Лепявко. Он же обращает внимание
и на некоторые трудности законодательного характера, которые замедляют развитие
велосипедизма в Украине. "Государственные строительные нормы, которые сейчас
действуют в Украине, были приняты еще в советские времена. Они не предусматривали
строительства велодорожек. Это дает основания для инженеров и коммунальщиков
отказываться от строительства велодорожек", - отмечает Лепявко. Ксения Семенова, советник столичного мэра по вопросам развития велоинфраструктуры, координатор работы
Ассоциации велосипедистов Киева, утверждает, что большинство отечественных экспертов
и инженеров попросту не владеют современным инструментарием при подготовке
градостроительных проектов с учетом альтернативных видов транспорта. И хотя в ряде
муниципалитетов появляется понимание того, что велосипедную инфраструктуру нужно
развивать, людей, умеющих это делать, катастрофически не хватает. Но пока что самое
простое стимулирование использования велосипедов в качестве транспорта видят в
административной мере, чья эффективность проверена во многих городах - снижение
верхней разрешенной скорости движения автомобилей. Кстати, это серьезно уменьшает
травматизм в ДТП и нередко увеличивает пропускную способность всей транспортной
системы. Если в Киеве реальное ограничение скорости колеблется в районе 80-100 км/ч (с
учетом нештрафуемого превышения до 20 км/ч), то в Париже в центральных районах
действует ограничение в 30 км/ч, и добавляется более 20 зон с верхним пределом скорости
в 20 км/ч. "Достаточно будет снизить скорость хотя бы до 50 км/час. Эта скорость не
является смертельной при столкновении велосипедиста с автомобилем", - отмечает
Алексей Кушка. Подобные меры позволяют популяризировать активное использование
велосипеда в качестве безопасного транспорта. При этом не нужно создавать
дорогостоящих объектов инфраструктуры, вроде отдельных велодорожек.
Читать полностью >>>
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Автотрактор МЭЗ-330 проходит предварительные
испытания

Уряд узявся за розвиток фермерства
та кооперації
01.08.2017

Партнерская разработка «АвтоКрАЗа» и ННЦ «Институт механизации
и электрификации сельского хозяйства» - автотрактор МЭЗ-330, прошел
предварительные испытания в опытном хозяйстве «Оленевское» ННЦ
«ИМЕСГ».
На этот раз мобильное энергетическое средство было сагрегатировано с плугом
Hektor 1000 производства фирмы Vogel Noot - полуприцепным семикорпусным оборотным
плугом шириной захвата 2,8 м. Проведенные испытания предусматривали согласование
элементов агрегатирования МЭЗ-330 и плуга, отработку схемы движения пахотного
агрегата (в борозде или под бороздой) и определение рабочей скорости движения агрегата.
Напомним, что агроновация МЭЗ-330 создана на шасси вездехода КрАЗ-6322 с валом отбора
мощности, комплектом гидравлики, дополнительной навеской под плуг и другим
сельхозоборудованием. Автотрактор может выполнять транспортные и полевые работы, в
частности, вносить удобрения, обрабатывать почву, сеять, защищать посевы, выполнять
транспортно-перегрузочные операции и тому подобное. На первый вариант МЭЗ-330,
который экспонировался на «Агро-2017» и получил высшую награду выставки - Золотую
медаль, был установлен кузов для внесения твердых органических удобрений.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра «АвтоКрАЗа»

07.08.2017

Мінагрополітики розробило проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку фермерських
господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 року».
Мета цього проекту Концепції - створення правових, економічних та організаційних
умов малих виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань, підвищення їх
продуктивності, доходності, модернізації, диверсифікації сільськогосподарської діяльності,
нарощення доданої вартості та доступу до фінансів. Проект Концепції передбачає надання
державної підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам
в обсязі не менше 1 млрд гривень для: стимулювання створення нових фермерських
господарств;
посилення
конкурентоспроможності
фермерських
господарств;
стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених
фермерськими господарствами; стимулювання переходу фермерських господарств на
виробництво органічної продукції (сировини); стимулювання первинної обробки та
переробки вирощеної фермерськими господарствами продукції; підтримки розвитку
тваринництва у фермерських господарствах; стимулювання розвитку виноградарства,
садівництва і хмелярства у фермерських господарствах; техніко-технологічного оновлення
фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів….
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua

Бренд «Лозовские Машины» презентовал энергоэффективные
агрегаты на дне поля в полтавской области

НАБУ викрило в АПК корупційні схеми
на суму понад 2 млрд

09.08.2017

В пятницу, 4 августа «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» презентовали
энергоэффективные почвообрабатывающие и посевные агрегаты на Дне
поля, организованном ООО «Агроресурс».
Мероприятие проходило на полях ЧСП «Ковпаковец» (с. Малая Рублевка Котелевский
р-н. Полтавская обл.) и собрало больше ста аграриев с Полтавской области. «ЛОЗОВСКИЕ
МАШИНЫ» представили 3 агрегата: глубокорыхлитель «ГУЛЬДЕН-4», обеспечивающий
рыхление почвы до 45 см и имеющий агротехнический эффект 3-4 года; дисковую боронулущильник «ДУКАТ-6», особенностью которого является эффективная работа на полях со
сложным рельефом; стерневой культиватор «ШИЛИНГ-2», выполняющий за один проход
разрыхление и крошение почвы, подрезание сорной растительности, измельчение и
заделку растительных остатков. Отметим, 28 июля Харьковский электротехнический
завод (ХЭЛЗ) «Укрэлектромаш» представил товары народного потребления в рамках
участия в Дне Поля «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ-2017» – ежегодной сельскохозяйственной
выставке-показе. Мероприятие, которое собрало более 700 представителей аграрной
отрасли, проходило на базе ЧСП «Гарант» в пгт.Краснопавловка (Лозовской район,
Харьковская обл.). На Дне Поля ХЭЛЗ презентовал продукты, которые направлены на
бытовой сегмент использования. Это поливные поверхностные электронасосы серии БЦ
(БОЦМАН), оснащенные комплексной защитой от перенапряжения и падения напряжения,
скважинные электронасосы серии БЦПП (КАПИТАН), предназначенные для подачи воды из
шахтных колодцев и скважин. Кроме того, на Дне Поля были представлены измельчители
кормов серии ИКОР, которые используются для дробления пшеницы, ржи, ячменя,
кукурузы, других зерновых культур, а также корнеплодов и являются незаменимыми
помощниками в подсобных и фермерских хозяйствах.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра холдинга «УПЭК»

16.08.2017

Розмір збитків від корупційних схем, викритих детективами НАБУ в
агропромисловому комплексі, перевищує 2 млрд грн. Про це повідомила
прес-служба відомства.
Згідно з інформацією, корупція в галузі АПК – це переважно махінації із землею та
розтрата коштів і майна державних підприємств. Наразі НАБУ розслідує незаконні
оборудки щодо майже 8 тис. га земель сільськогосподарського призначення, власником
яких є держава. За попередніми оцінками, розмір збитків від корупційних схем, викритих
детективами НАБУ в агропромисловому комплексі, перевищує 2 млрд грн. Прикладом
масштабної корупції можуть бути незаконні дії президії Національної академії аграрних
наук (далі – НААН). "У 2008–2016 роках вона ініціювала ухвалення низки рішень, відповідно
до яких 200 га державних земель перейшли у приватну власність. Таким чином, за версією
слідства, президія НААН формально "задовольняла конституційні права громадян", а
насправді вчинила злочин, яким завдала державі близько 1 млрд грн збитків", - зазначили у
НАБУ. Інша схема, до якої вдаються корупціонери, полягає у розтраті коштів та майна
підприємств за участю компаній-посередників, яким продукція збувається за зниженими
цінами, а вони, в свою чергу, перепродають її за ринковими. "Внаслідок цього прибутки
осідають на рахунках посередників, які іноді є підконтрольними керівникам державних
підприємств. Так, наприклад, завдані збитки ПАТ "Державна продовольча зернова
корпорація". За даними фактами детективи НАБУ розслідували щонайменше 5-ть
кримінальних проваджень. Дві справи вже передано до суду", - сказано у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Косюк за півроку отримав з бюджету 42%
всіх дотацій для аграріїв

ХТЗ готовит новинку для украинского
рынка
11.08.2017

Как стало известно интернет изданию AgroPravda.com, на осенней
выставке в Кропивницком, ХТЗ представит модернизированный трактор,
получивший имя ХТЗ-243К.20.
Напомним, после долгого простоя, в текущем году ХТЗ возобновил работу, и за
первое полугодие выпустил более 500 тракторов. Более того, к конвейеру готовятся
модернизированные и даже новые модели машин. Новинка – колесный трактор ХТЗ243К.20 – внешне сохранила традиции 200-й серии, а главным отличием машины является
новый 6,6-литровый двигатель ЯМЗ-536. Двигатель оснащен современной системой
Common Rail, что позволяет сделать работу трактора значительно более экономичной.
Кстати, в линейке 536-х двигателей – агрегаты от 240 до 312 л.с. Евро-4 и Евро-5, что
позволяет предположить о возможности появления у ХТЗ 300-сильных моделей тракторов.
Кроме того, как стало известно AgroPravda.com, в планах предприятия до конца года
представить еще один трактор, модернизированный для европейского рынка. Нам уже
известны некоторые детали, но подробности будут раскрыты чуть позже.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

21.08.2017

За січень-червень 2017 р. із державного бюджету було виділено 1,91
млрд грн на дотації для аграрних підприємств. Про це свідчать дані
Державної фіскальної служби, опубліковані 8 серпня.
Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група
компаній Миронівського хлібопродукту (ПРАТ "Миронівська птахофабрика", СТОВ
"Старинська птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер" та ДП "Перемога нова"). Другим
найбільшим отримувачем дотацій є компанії агрохолдингу Авангард (входить в
Укрлендфармінг Олега Бахматюка, - ЕП) із загальною сумою дотацій 142 млн грн. Таким
чином, половина всіх бюджетних дотацій було надана виробникам, що спеціалізуються на
продукції птахівництва. Інші виробники отримали суттєво менші обсяги дотацій. Так, на
третьому місці за обсягом отриманих дотацій ТЗОВ "Даноша" із 33 млн грн. Підприємство
належить датським інвесторам. Всього бюджетні дотації з початку року отримали 1140
різних підприємств. Нагадаємо, у 2016 році Миронівський хлібопродукт завершив із чистим
прибутком (до курсової різниці) 214 млн дол, а маржа чистого прибутку до курсової різниці
становила 19%. Згідно звіту Миронівського хлібопродукту хороші фінансові результати
виникли у зв’язку із середнім ростом ціни на м'ясо на 10% у 2016 році, а також зростанням
експорту на 52%. Підприємство належить бізнесмену Юрію Косюку, який в 2014 році
працював заступником голови Адміністрації Президента. 2017 рік є першим роком в якому
почала виплачуватись спеціальна бюджетна дотація на сільське господарство. Вона була
запроваджена в кінці 2016 року і передбачає дотацію пропорційно до розміру сплаченого
до бюджету ПДВ. Про те, що дана формула виплати субсидій буде надавати сильні переваги
саме виробникам продукції птахівництва Економічна правда писала в 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

ТОП-10 найбільших агроекспортерів
України

У І півріччі аграрні державні підприємства
отримали 313 млн грн прибутку

13.08.2017

За підсумками п’яти місяців поточного року частка АПК в експортному
кошику України досягла 43%, що більше аналогічного періоду минулого
року на 2 процентних пункти. Про це пише «НВ.Бізнес».
Єдиним критерієм для відбору учасників рейтингу найбільших експортерів в АПК
України став обсяг експортних поставок у грошовому вираженні за 2016 календарний рік.
Серед них лише чотири транснаціональні компанії, решта ― українські. Для розрахунку
показників компанія Dragon Capital використовувала дані, отримані зі звітів публічних
холдингів і безпосередньо від компаній, а в разі відсутності інформації оцінювала обсяг
грошових поставок згідно з частками у загальних експортних поставках. Найбільшу
частину в експортних поставках українських аграріїв займають зернові та олія. За 2016 рік
українські компанії поставили цієї продукції за кордон на $6,1 млрд і $4 млрд відповідно.
Сумарно це майже 66% від усієї суми експорту АПК. Тому не дивно, що практично всі
компанії в рейтингу займаються поставками обох товарних груп. Так, І місце у рейтингу
зайняв агрохолдинг «Кернел», ІІ сходинку посіла компанія Bunge, а ІІІ місце - Cargill. …
Інфографіка >>>
За матеріалами uprom.info
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Читайте також: Хто очолює аграрне
рейдерство в Україні? >>>

Читайте також: ТОП-10 компаній-експортерів
зернових з України >>>

23.08.2017

За результатами І півріччя 2017 року державні підприємства, що
належать до сфери управління Мінагрополітики, отримали сумарний чистий
прибуток у сумі 313,13 млн грн.
Відзначимо, що за аналогічний період минулого року було отримано сумарний
збиток у розмірі 65,47 млн гривень. Загалом, з державних підприємств за І півріччя 2017
року прибуток отримало 39 підприємств. Найбільші показники прибутковості у ПАТ
«ДПЗКУ» (297,5 млн грн), ДП «Артемсіль» (73 млн грн) та ПАТ «Аграрний фонд» (70 млн
грн). Водночас, збиток отримало 69 підприємств. Найбільша збитковість у ДАК «Хліб
України» (29,0 млн грн), ДП «Укрспирт» (26,7 млн грн) та Концерн «Укрспирт» (15,6 млн
грн). За підсумками січня-червня 2017 року на рівні беззбитковості опинилися 17
державних підприємств, включаючи 11 підприємств Концерну «Укрспирт». Відзначимо, в
порівнянні із І півріччям 2016 року отримано позитивну динаміку показників фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління
Мінагрополітики: чистий фінансовий результат у вигляді прибутку збільшився на 332,23
млн грн; чистий фінансовий результат у вигляді збитку зменшився на 46,37 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ЄБРР виділить $5 млн Дніпровській
агропромисловій групі
24.07.2017

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть
виробникові курячого м'яса Дніпровська агропромислова група кредит у
розмірі $5 млн. Про це повідомив старший радник банку Антон Усов на
своїй сторінці в Facebook.
За його словами, кошти будуть надані на будівництво бойлера на біомасі, який
дозволить підвищити операційні та екологічні показники компанії. Паровий бойлер на
біомасі потужністю 12 т/год дасть можливість скоротити споживання води на 60%,
природного газу - в п'ять разів. Після введення в експлуатацію бойлер забезпечить
скорочення викидів CO2 на 9,300 тис. тонн на рік. Кредит буде супроводжуватися
стимулюючим грантом у розмірі $850 тис., який буде надано в рамках програми ЄБРР Центр
фінансування і передачі технологій пом'якшення кліматичних змін (ФІНТЕК), створеної з
метою передачі технологій в сфері пом'якшення кліматичних змін і адаптації до них.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Крупнейший агрохолдинг снизил прогноз по
EBITDA на 2017/2018 ФГ
04.08.2017

Агрохолдинг “Мрия” в июне снизил прогноз показателя EBITDA на
2017/2018 финансовый год (июнь-июль) на 11% – до $32,9 млн по сравнению
с ноябрьским прогнозом прошлого года.
Согласно обнародованной презентации, прогноз по выручке на указанный период
практически не изменился и составил $121,4 млн. В 2017/2018 ФГ “Мрия” прогнозирует
отрицательный денежный поток в размере $23,7 млн. Основными причинами агрохолдинг
называет потери в 2016 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями в период
уборки урожая, увеличение затрат на технику, арендную плату, новые технологии в связи с
приходом новой команды агрономов, а также расширение посевных площадей на 5 тыс. га в
ноябре 2016 года. “Мрия” прогнозирует, что в июле 2018 года ее потребность в рабочем
капитале составит $62 млн, что на $16 млн больше, чем прогнозировалось в ноябре 2016 г.
Ее менеджмент рассчитывает, что покрыть потребность в рабочем капитале частично
удастся за счет продажи урожая, экономии операционных затрат. Решение о возможном
привлечении средств на пополнение рабочего капитала будет приниматься в ноябре 2017
года. Агрохолдинг рассчитывает завершить процесс реструктуризации задолженности до
первого квартала 2018 г. До 2020 года “Мрия” планирует расширить площади под сахарной
свеклой до 20 тыс. га, под картофелем – до 3 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
HarvEast отримав рекордну врожайність
озимої пшениці

предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян
подсолнечника и молочным животноводством. Группа планирует продолжать расширение
земельного банка до 12,3 тыс. га (сейчас - 9,3 тыс. га), а также развивать молочную ферму.
Кроме того, планирует нарастить поголовье коров до 1,4 тыс. и наладить производство
продуктов переработки. В ее планах - производство сухого молока и мягких сыров.
Мажоритарными акционерами являются Александр Бердник и Ирина Поплавская.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Бельгійський інвестор на Черкащині
розвиває бізнес
21.08.2017

Том Ван Гоi вже майже 10 років успішно господарює на українській
землі. Він є власником, а точніше - гендиректором агрофірми «ГранексЧеркаси», яка займається вирощуванням зернових та овочевих культур.
Базове господарство розташоване в селі Деньги Золотоніського району. Наразі
бельгієць планує розширювати виробництво картоплі та цибулі і вже будує в Деньгах ще
два сучасних овочесховища на 25 тисяч тонн. У його найближчих планах також будівництво
молочно-товарної ферми та заводу з виробництва чіпсів, які дадуть місцевому населенню
додаткові робочі місця, , інформують у Драбівській райраді, очільник якої побував з візитои
на підприємстві. Нині інвестор орендує 2500 га землі на території 5 населених пунктів
Золотоніського та Чорнобаївського районів. Загалом за останні роки Том Ван Гоі інвестував
у аграрну сферу близько 7 млн. євро й не збирається зупинятися на досягнутому.
Читати повністю >>>
За матеріалами dr.ck.ua
ИМК рефинансировал задолженность перед ЕБРР и
Альфа-Банком на $20 млн
22.08.2017

Агрохолдинг ИМК в июле-августе т.г. осуществил рефинансирование
кредитов от "Альфа-Банка" ($10 млн) и Европейского банка реконструкции и
развития ($10,1 млн).
Согласно пресс-релизу ИМК, благодаря проведенному рефинансированию его
финансовые расходы сократились на $850 тыс. в год. Планируется, что к концу 2017 года
общий долг ИМК составит около $65 млн, что на 22% меньше по сравнению с 2016 годом.
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля и
производством молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн
зерновых и масличных культур. Агрохолдинг обрабатывает 136,6 тыс. га земли в
Полтавской, Черниговской и Сумской областях. ИМК в 2016 году увеличил чистую прибыль
в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до $21,8 млн. Выручка сократилась на 11% - до
$124,74 млн. Показатель EBITDA составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Доход крупнейшего производителя
сахара вырос в 1,7 раза

15.08.2017

43,1 ц/га - з таким високим показником середньої врожайності
озимої пшениці завершилася збиральна кампанія HarvEast-2017. Про це
повідомляє прес-служба компнії СКМ.
Даний результат майже в два рази вище, ніж в 2016 році, і був досягнут завдяки
сприятливим погодним умовам, а також застосуванню більш ефективних технологій
вирощування пшениці. Всього на полях холдингу зібрано 124,69 тис. тонн озимої пшениці.
Високу врожайність в поточному році показали й інші сільськогосподарські культури. Так,
намолочено понад 27 тисяч тонн гороху, його середня врожайність склала 27,6 ц/га.
Середня врожайність сочевиці - 15,7 ц/га, озимого ячменю - 36,7 ц/га. Для значного
нарощування обсягів виробництва бобових HarvEast в 2017 році збільшив під ними посівну
площу до 13 тис. га. Ми робимо велику ставку на вирощування бобових, зокрема, гороху і
сочевиці. По-перше, ці культури сприяють збагаченню грунту азотом. По-друге, світові
тренди демонструють зростання попиту на бобові. Але найголовніше, що вже два роки
поспіль сочевиця є найбільш рентабельною культурою в нашій компанії і обігрує навіть
соняшник», - прокоментував результати збору врожаю-2017 Генеральний директор
HarvEast Дмитро Скорняков.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
Крупнейший производитель курятины нарастил
прибыль практически в два раза
17.08.2017

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне
2017 года сократил чистую прибыль на 8% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года - до $153 млн.
Согласно квартальной финансовой отчетности, обнародованной на Лондонской
фондовой бирже в четверг, его выручка во втором квартале увеличилась на 22% - до $321
млн, валовая прибыль - на 9%, до $321 млн, операционная - на 15%, до $152 млн, EBITDA на 14%, до $173 млн. Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка
составила $185 млн, что составляет 58% от общей выручки (ІІ кв. 2016 г: $139 млн, 53% от
общей выручки), операционная маржа снизилась до 47% с 53% во ІІ кв. 2016 г. В целом за
шесть месяцев 2017 года чистая прибыль МХП увеличилась в 1,9 раза, до $210 млн по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Его выручка выросла на 24% - до $600 млн,
в том числе доля экспортной выросла до 58% с 53% в январе-июне-2016. Операционная
прибыль МХП за полугодие увеличилась на 11% - до $226 млн, валовая - на 9%, до $239 млн,
EBITDA - на 9%, до $266 млн. Компания продолжает строительство второй очереди
Винницкого птицекомплекса. МХП намерен запустить первые площадки выращивания
птицы в мае-июне 2018 года, что позволит увеличить объем производства курятины на 40
тыс. тонн в 2018 году и порядка 130 тыс. тонн при полной нагрузке. "Принимая во
внимание результаты продаж на экспорт за первое полугодие 2017 года, МХП успешно
следует плану экспортных продаж на 2017 год и планирует экспортировать около 220 тыс.
тонн курятины", - говорится в отчете. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГК "Агролига" в I пол.-2017 сократила
чистую прибыль на 16%
18.08.2017

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-июне 2017
года получила чистую прибыль в размере EUR0,878 млн, что на 16%
меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно отчету компании за первое полугодие, ее выручка увеличилась на 0,8% - до
EUR12,174 млн, операционная прибыль - на 21,7%, до EUR1,409 млн, валовая сократилась
на 7,3% - до EUR1,366 млн. Как сообщалось, ГК "Агролига" завершила 2016 год с чистой
прибылью EUR3,77 млн, что на 15% больше, чем в 2015 г. Выручка возросла на 0,8% - до
EUR20,8 млн, валовая прибыль - на 26,5%, до EUR4,5 млн, операционная прибыль - на 3,8%,
до EUR3,72 млн. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 г. Ее
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22.08.2017

Агропромхолдинг "Астарта" в январе-июне 2017 года сократил
чистую прибыль на 3,5% - до EUR72,6 млн по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Согласно сообщению компании на сайте Варшавской биржи, консолидированный
доход компании вырос в 1,7 раза - до EUR250 млн, валовая прибыль - на 14%, до EUR109,2
млн, показатель EBITDA сократился на 12% - до EUR96,2 млн. Чистый долг "Астарты" по
состоянию на 30 июня 2017 года сократился на 31% - до EUR99,2 млн. По информации
компании, доход сахарного сегмента за отчетный период вырос на 80% - до EUR108 млн
(43% консолидированной выручки). Из 223 тыс. тонн общего объема продаж сахара почти
57% было экспортировано. Доходы сегмента растениеводства выросли на 130% - до EUR80
млн (32% консолидированной выручки). Объем продаж зерновых в первом полугодии 2017
года составил 494 тыс. тонн, 91% из которых были экспортированы. "Астарта" сообщила,
что выручка сегмента переработки сои выросла на 12% - до EUR43 млн (17%
консолидированной выручки). Доля экспорта в продажах сегмента составила 87%.
Молочное животноводство обеспечило 6% консолидированной выручки компании. Доходы
сегмента за этот период выросли на 28% - до EUR15 млн. По состоянию на дату публикации
отчета общее количество поголовья крупного рогатого скота составило около 30 тыс.
голов, в том числе 15,4 тыс. дойных коров. Объемы продаж молока сохранились на уровне
прошлого года - 52 тыс. тонн. "Астарта" - вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой,
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской
областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным
банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию
завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий
завод"). Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015
годом - до EUR83 млн, консолидированная выручка - на 17%, до EUR360 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АГРОПРОСПЕРІС стабільно нарощує
експортні поставки
25.08.2017

За підсумками 2016 р. група компаній «Агропросперіс» експортувала
понад 2,5 млн. т агропродукції, що на 1 млн. т більше, ніж торік. Про це
повідомляє Національний промисловий портал.
В структурі експорту «Агропросперіс» у 2016 році 1,3 млн. т склали зернові та олійні
культури виробництва компаній Групи, тоді як 1,2 млн. т було закуплено в малих та
середніх агровиробників України в рамках сервісної платформи «Агропросперіс», яка надає
повний комплекс товарів і послуг для ефективного агровиробництва. За підсумками 2016
року 80% агропродукції «Агропросперіс» експортував до країн Азії, Європи та Африки.
Найбільшу частку, 30%, в експорті «Агропросперіс» має Індія. Країни Євросоюзу стали
другим за величиною споживачем зернових та олійних культур, вироблених компаніями
Групи та партнерами, з 23% в загальному обсязі експорту Групи. Найбільший попит на
міжнародних ринках має пшениця, її частка в експорті Групи перевищує 50%. «Цього року
«Агропросперіс» продовжує активну закупівлю агропродукції на ринку. Безперебійну
логістику понад 2 млн т ми здійснюємо через 12 потужних елеваторів, якими управляє
Група. Особливу увагу ми приділяємо розвитку річкової та залізничної логістики. На
сьогодні Група оперує 2 власними баржами спільною ємністю 10 000 т агропродукції та 200
сучасними вагонами-зерновозами загальною місткістю 14 000 т, виробленими на наше
замовлення Крюківським вагонобудівним заводом», – розповів генеральний директор
Групи компаній «Агропросперіс» Ігор Осьмачко. Нагадаємо, компанія “Агропродсервіс”
придбала нову агротехніку. Два трактори John Deere 8345R і 2 сівалки Terrasem C6
«Агропродсервіс» купив у компаній «Агросем» і Pöttinger відповідно. …
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

KSG Agro в I полугодии нарастил чистую
прибыль в 1,5 раза

 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ

31.08.2017

Агрохолдинг KSG Agro в январе-июне 2017 года увеличил
чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
2016 года – до $3 млн. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за
этот период сократилась на 2,8% – до $6,9 млн. По итогам работы за первое полугодие KSG
Agro нарастил валовую прибыль на 2,4% - до $4,98 млн и сократил операционную - на 6,7%,
до $4,93 млн. По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов KSG Agro
составила $65,14 млн. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается
производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а
также свиноводством. К концу 2016 года его земельный банк в Украине составлял около 62
тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.
Агрохолдинг в 2016 году получил $3,91 млн чистой прибыли по сравнению с чистым
убытком в $1,89 млн в 2015 году, выручка возросла на 8,6% - до $20,92 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Крупный зернотрейдер лишился
топ-менеджмента

Укрпромінвест-АГРО добудовує другу чергу
елеватора на Вінниччині
12.08.2017

На елеваторі ТОВ «Продовольча компанія ”Зоря Поділля”»,
виробничому підрозділі «Укрпромінвест-Агро» у Гайсині (Вінницька обл.),
триває будівництво другої черги. Перша черга зерносховища прийняла
зерно у вересні 2016 року.
Інвестиції в її будівництво становили близько 120 млн грн. Вже збудований пункт
вивантаження авто, на чотирьох лініях якого можна одночасно приймати як різні культури,
так і зерно з різними показниками вологості. Зведено також пункти відвантаження зерна
на автомобільний і залізничний транспорт, сучасна лабораторія, інші технологічні об’єкти.
Загалом елеватор у Гайсині буде здатний приймати до 800 тонн/год зерна через чотири
автомобільних лінії, а відвантажувати - до 150 тонн/год на автотранспорт і ще стільки ж на залізничний. Крім елеватора у Гайсині, «Укрпромінвест-Агро», має ще два зерносховища,
потужність одночасного зберігання зерна яких трохи більше за 100 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Ірландський інвестор зацікавлений в спорудженні
елеватора на Львівщині

31.08.2017

Генеральный директор "Луи Дрейфус Украина" Лазос Лампракис
Лакис и его заместитель Сергей Кирилюк оставили свои должности в
компании. Об этом Latifundist.com сообщил источник на рынке.
Согласно полученной информации, после 12 лет работы в компании Лазос
Лампракис Лакис ушел из компании вместе с другими руководителями европейского
зернового подразделения Louis Dreyfus. А заместитель генерального директора Сергей
Кирилюк в Louis Dreyfus проработал 17 лет. Напомним, что, согласно сообщению Reuters
компанию оставили главный руководитель подразделения зерновых Louis Dreyfus Дэвид
Охайон, глава регионального зернового отделения по Европе и Причерноморью Цезарь
Суареc, а также ведущий трейдер Паскаль Дюроучо. Наш источник на рынке утверждает,
что всего Louis Dreyfus покинули сразу 8 ведущих топ-менеджеров, в том числе и
коммерческий директор "Луи Дрейфус Комодитиз Восток" Максим Беляков. Лазос
Лампракис Лакис занял должность генерального директора компании "Луи Дрейфус
Комодитиз Украина" в 2006 году. До него украинским подразделением Louis Dreyfus
руководил Виталий Филатов. Ранее Лазос Лампракис Лакис входил в топ-менеджмент
компании "Сантрейд" (Bunge).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрохолдинг "Агротон" в I полугодии нарастил
чистую прибыль в 1,6 раза

14.08.2017

Ірландський інвестор зацікавлений в спорудженні елеватора на
Львівщині. Про це заявив Джонатак Клібборн – підприємець з Ірландії, на
зустрічі з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою.
Ірландський інвестор уже має невеликий бізнес в аграрній сфері в області, для цього
залучив 100% власних інвестицій. Тепер Джонатак Клібборн зацікавлений в розширенні
свого підприємства. Так, зараз бізнесмен, за сприяння Львівської ОДА, розпочав пошук
земельної ділянки, до якої має певні технологічні вимоги, зокрема розташування поблизу
залізниці для подальшого спрощення перевезення зерна. "Елеватор, який ви плануєте
спорудити – це додаткові потужності для економіки області. Ми зацікавлені в тому, щоб він
постав якнайшвидше і, відповідно, сприятимемо у пошуку землі під майбутнє
підприємство", - наголосив під час зустрічі Олег Синютка. Як тільки питання з земельною
ділянкою буде вирішено, інвестор готовий розпочати спорудження об'єкту. За попередніми
підрахунками, спорудження можна завершити за 12 місяців. Окрім того, у довготермінових
планах підприємця з Ірландії і надалі розширювати свій аграрний бізнес саме на Львівщині.
Джонатак Клібборн у майбутньому займатиметься і розведенням великої рогатої худоби
саме на території області й, відповідно, заготівлею м'яса та молочної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.depo.ua
На новом элеваторе ПАЕК рухнул
силос с зерном

31.08.2017

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) в январе-июне 2017 года
увеличил чистую прибыль почти в 1,6 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года – до $8,1 млн.
Согласно отчету на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за этот период
сократилась на 4,6% – до $16,5 млн. По итогам работы за первое полугодие "Агротон"
сократил валовую прибыль на 21% - до $7,13 млн, операционную – в 1,8 раза, до $4,3 млн.
По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов агрохолдинга составила
$96,1 млн. Как сообщалось, "Агротон" завершила 2016 год с чистой прибылью $21,781 млн
против чистого убытка $9,609 млн в 2015 году. Выручка в прошлом году возросла на 5% до $44,23 млн, валовая прибыль – на 44,6%, до $26,69 млн, операционная – на 12,8%, до
$23,32 млн. "Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на
выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции
животноводства. Земельный банк "Агротона" – около 118 тыс. га - расположен в Луганской
и Харьковской областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Закон о рынке земли рассмотрят
в октябре

16.08.2017

Только 22 июня ГК ПАЕК открыла на Николаевщине элеватор
мощностью хранения 100 тыс. т, а уже ночью 16 августа на элеваторе
рухнул силос с зерном. Об этом сообщает elevatorist.com
На предприятии установлены силосы турецкого производства, от компании CSI.
Один из них ночью деформировался и разрушился. Зерно, хранившееся в нем, рассыпалось.
Из-за этого сотрудница, находящаяся в диспетчерской, оказалась заблокирована
конструкциями. Сотрудники ГСЧС, которые провели аварийно-спасательные работы,
освободили женщину, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент на
предприятии созвана комиссия, которая установит причины аварии. В состав комиссии
входят представители элеватора, строительной компании, принимавшей участие в
возведении конструкций, а также представители компании-производителя силосов CSI. «На
данный момент мы проводим служебное расследование с привлечением представителей
предприятия, проектных организаций, представителей монтажных компаний и заводаизготовителя», - прокомментировал директор Владимир Луста. Как только что нам
сообщили на предприятии, работу элеватора планируют восстановить в течение двух
недель. Также в ближайшее время будет возобновлена приемка зерна. «Отгрузку проводим
прямо сейчас. Выводы комиссии о причинах аварии будут сделаны в ближайшее время», —
сказал Владимир Луста.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com

22.08.2017

Рассмотрение
законопроекта
о
запуске
рынка
земли
сельскохозяйственного назначения запланировано на октябрь. Об этом
сообщил первый замминистра агрополитики Украины Максим Мартынюк.
«В части земельной реформы - мы финализируем предложения участников рабочей
группы по наработке оптимальной модели запуска рынка. В ближайшее время эти
предложения в статусе законопроекта об обороте сельхозземель будут внесены в
парламент», - сообщил Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.. По его словам, в
первую очередь, нужно определить условия, необходимые для отмены моратория на
продажу земель сельскохозяйственного назначения. «У моратория есть много негативных
последствий, среди наиболее угрожающих приводятся 3: недооценка земель, высокие
операционные расходы на администрирование земельного банка (огромное количество
договоров аренды), ограниченный доступ к финансированию», - считает первый замминистра. Также он отметил, что запуск рынка способен решить эти проблемы.
«Одновременно необходимо гарантировать сохранение прав землевладельцев, чтобы
избежать экономических и/или социальных взрывов», - подытожил Мартынюк. Напомним,
что по мнению заведующей отделом земельных отношений и природопользования
Национального научного центра «Институт аграрной экономики», д. э. н. Ольги
Ходаковской, сохранение моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного
назначения является вынужденным, но необходимым шагом, которым следует
воспользоваться для завершения построения цивилизованных земельных отношений.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ника-Тера запустила новый комплекс
по перевалке масла
28.08.2017

Морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в
портовый бизнес Group DF) начал перевалку нового вида грузов растительных масел.
В новый маслоперевалочный комплекс входят 3 технологических парка, состоящие
из 18 резервуаров с объемом единовременного раздельного или общего хранения 33 тыс. т.
Для перегрузочных работ с автомобильного и железнодорожного транспорта построены
эстакады, рассчитанные на одновременную разгрузку 5 железнодорожных и 4 автоцистерн.
Комплекс оснащен 4-мя автономными насосными станциями, обеспечивающими оперативность слива цистерн - до 20 минут/цистерна. «Мы вводим в эксплуатацию новый грузовой
район (№4), специализацией которого будет исключительно перевалка наливных грузов.
Уже в сентябре мы планируем принимать первые партии растительного масла
подсолнечника, дальше - развивать перевалку масел из других культур, таких как рапс и
соя. На сегодняшний день этот комплекс является одним из самых современных и
технологичных в Украине. Пропускная способность перегрузочного комплекса оценивается
в 500 тыс. т наливных грузов в год, но в наших планах дальнейшее увеличение его
мощностей», - прокомментировала председатель общества «МСП Ника-Тера» Наталья
Дворник. Как отмечается, современное оборудование маслоперевалочного комплекса
обеспечивает полную автоматизацию всех производственных процессов, включая учет,
движение и хранение груза, а многоступенчатый контроль масла позволит выявить
недобросовестного поставщика груза уже на этапе отбора проб и во время приемки.
«Украинские аграрии продолжают наращивать объемы экспорта масла. Соответственно,
прогнозируется рост рынка перевалки этого продукта. Кроме того, аграрии и трейдеры,
которые уже являются нашими ключевыми клиентами по перевалке зерновых, также
работают в сегменте растительных масел. Поэтому запуск отдельного маслоперевалочного
терминала предоставит нам конкурентное преимущество, сделав «Ника-Теру» более
универсальным портом за счет расширения номенклатуры обрабатываемых грузов», —
сказал начальник порта Алим Агакишиев.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Bunge инвестирует $30 млн в развитие
Николаевского порта

В Україні зафіксовано найвищу врожайність
ячменю, жита та ріпаку
28.08.2017

Американская компания Bunge инвестирует в развитие
инфраструктуры Николаевского порта $30 млн. Соответствующий
меморандум подписан в Министерстве инфраструктуры Украины.
Это - третий крупный инфраструктурный проект, который будет реализован Bunge
на территории Николаевского порта. "Bunge - компания, которая работает в более чем 40
странах мира. Она осуществляет свою деятельность в аграрном секторе и является одними
из ведущих мировых экспортеров зерновых и масличных грузов, а также, что немаловажно,
одним из ключевых инвесторов в Николаевском морском порту. В 2011 г. было
проинвестировано строительство современного терминала на $100 млн, в 2016 г. - проект
строительства перегрузочного комплекса стоимостью $180 млн", - напомнил министр
инфраструктуры Владимир Омелян. Как заявил Томми Йенсен, главный исполнительный
директор Bunge региона Европа, Ближний Восток и Африка, успешная реализация
меморандума создаст мощности для расширения экспортного потенциала Украины на 400
тыс. т агропродукции в год. "В рамках меморандума Администрация морских портов
Украины планирует создание дополнительного якорного места для оперативной
обработки судов Bunge и других стивидоров Николаевского порта, а также поддержку
объявленных паспортных глубин в пределах акватории. Bunge со своей стороны обеспечит
увеличение объемов перевалки и создание новых рабочих мест", - рассказал руководитель
АМПУ Райвис Вецкаганс. Ранее сообщалось, что морской терминал Ника-Тера в Николаеве,
входящий в портовый бизнес группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа,
начал перевалку нового вида грузов - растительных масел.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

28.08.2017

В Україні завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур
на площі 9,6 млн га (100%) і намолочено 37,3 млн тонн зерна. 15 областей
продемонстрували найвищу врожайність за весь період незалежності України.
За результатами жнив, вперше зафіксовано найвищу врожайність ячменю, жита та
ріпаку. «Попри несприятливі погодні умови, галузь вийшла на високі показники
врожайності, за деякими культурами – на найвищі за роки незалежності. Ми зберігаємо
попередні прогнози щодо врожаю, рівень якого повністю забезпечить продовольчу безпеку
держави та генерує ресурс для експорту, співставний з минулорічним», – відзначив перший
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк. Він
нагадав, що в минулому році аграрії досягли найвищого серед усіх галузей рівня
рентабельності (31,6%) і в поточному сезоні, з урахуванням поступового зростання
світових цін на сільгосппродукцію, є підстави для збереження високих показників
прибутковості аграрного бізнесу. Так, за результатами збирання ранніх зернових і
зернобобових, намолочено ячменю – 8,6 млн тонн при середній урожайності 34,3 ц/га,
зібрано жита – 471 тис. тонн при урожайності 28,3 ц/га, та намолочено ріпаку – 2,1 млн
тонн зерна при урожайності 27,6 ц/га. Зокрема, у розрізі культур, станом на 28 серпня,
зібрано: Пшениця – 26,6 млн тонн при урожайності 41,8 ц/га; Овес – 487 тис. тонн при
урожайності 25,0 ц/га; Горох – 1,1 млн тонн при урожайності 26,7 ц/га; Гречка – 41 тис.
тонн при урожайності 10,8 ц/га;
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Українські виробники льону та коноплі
об’єднались в асоціацію
29.08.2017

 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Площі гороху в Україні найбільші
за останні 15 років
30.07.2017

В Україні наростили площу посіву гороху в 2017 р. до 405 тис. га, що є
найвищими за останні 15 років і більше за минулорічні показники на 70%.
Про це пише infoindustria.com.ua
Станом на 27 липня в Україні зібрано 88% та намолочено 911 тис тон гороху, при
урожайності 2,55 т/га, (яка нижча від показників минулого року на 20%) , тому
прогнозований валовий збір складе більше 1млн тонн. Причиною зниження урожайності
гороху є засушлива погода, яка спостерігалася у червні та першій половині липня в
центральній та південній частині України. В минулому сезоні активному експорту гороху з
України, сприяв потужний попит Індії та Пакистану в яких через посуху зменшився власний
врожай. Основними покупцями українського гороху в 2016/17МР були Індія 36%, Пакистан
16% та Турція 12%. В 2016/17МР Україна експортувала 467,5 тис тон гороху, порівняно з
233 тис тон в минулому сезоні, що стало рекордним показником. В цьому сезоні погодні
умови в Індії дадуть можливість отримати хороший врожай бобових, тому попит на
український горох з їх сторони знизився, що вплинуло на закупівельні ціни. Але по оцінках
експертів експорт гороху з України в цьому сезоні перевищить 500 тис тон. Закупівельні
ціни на жовтий горох залишаються на рівні 220 доларів або 6500-6700 грн за тону з
поставкою в порти України, порівняно з 250-270 доларів в минулому сезоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua
Сколько зерна соберет Украина
в этом году
04.08.2017

Урожай зерновых в Украине в 2017 г. может составить 60,2-63 млн
тонн, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия. Об
этом пишет портал delo.ua
"По предварительным данным из регионов, прогноз валового сбора зерновых
культур в Украине в 2017/2018 МГ в зависимости от погодных условий ожидается на
уровне от 60,2 до 63 млн тонн", - сообщается в ведомства. Согласно сообщению, 4 августа
2017 года в Минагропроде под председательством заместителя министра Елены Ковалевой
состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам функционирования рынка
зерна. "Потребность Украины в продовольственном зерне, для кормовых целей и для
перерабатывающей промышленности удовлетворяются полностью. Объем экспорта будет
превышать объем внутреннего потребления", - сообщила замминистра. Глава Украинской
зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2017
году на уровне 63,7 млн тонн, при этом соотношение пшеницы 1-3 класса к 4-6 класса
составляет 60:40. В ходе заседания также обсуждались текущие вопросы, в частности,
проверок Государственной фискальной службой при возмещении НДС. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
На Херсонщині представили нові технології
вирощування рису

17.08.2017

Інноваційні підходи у вирощуванні рису на крапельному зрошенні
були представлені на Дні поля, який відбувся в Інституті рису НААН
України. Передає Національний Промисловий Портал.
Інститут рису, що розташований в с. Антонівка Скадовського району, є єдиною в
Україні науково-дослідною установою, що спеціалізується на культурі рису. Сьогодні
інститут займається пошуком найбільш ефективних і рентабельних технологій
вирощування рису, в тому числі і на крапельному зрошенні. Останні три роки рисові площі
в країні залишалися практично незмінними, на них вироблялося близько 70 тис. тонн рису,
в той же час, Україна імпортує щорічно приблизно 80 тис. тонн рису. «Ми повинні
наростити виробництво рису хоча б в два з половиною рази, щоб Україна не витрачала
близько $30 млн. щорічно на закупку рису за кордоном. Саме прихід нових технологій і
нових рішень відкриває нові можливості для тих, хто займається виробництвом рису», –
зазначив директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства
аграрної політики і продовольства України Володимир Топчій. При традиційних методах
вирощування, рис в основному вирощувався в монокультурі і це призводило до певних
проблем. Зараз інститут готовий презентувати методи вирощування рису в сівозміні, в
тому числі з кукурудзою і соєю. Також інститутом були проведені досліди з вирощування
рису з крапельним поливом на раніше непродуктивних незрошуваних землях, які дали
відмінні результати. На заході виробники почули докладні описи дослідів вирощування
культур в тих чи інших умовах і отримали від співробітників інституту професійні відповіді
і поради стосовно агротехнології вирощування рису на крапельному зрошенні.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Ефективно взаємодіяти учасникам українського ринку льону має
допомогти створення спеціального кластера, що також дозволить
залучати інвестиції, стимулювати впровадження інновацій…
«Є три головні критерії для створення кластера: це географічна концентрація,
об’єднання організацій та інститутів, ідея, яка всіх об’єднує. Кластер не може формуватися
на порожньому місці. Потрібно, щоб була активна, потужна, діюча, галузева асоціація. Саме
тому ми зробили перший крок та створили Громадську спілку "Асоціація розвитку
льонарства і коноплярства України"», - зазначила власник агрокомпанії «Зоря», ідеолог
Всеукраїнського Фестивалю льону Ірина Костюшко. За її словами, наразі міста та регіони
зацікавлені в розвитку кластера. Костюшко також навела конкретні приклади успішного
існування кластерів в світі. Так, кластер, що діє в місті Далтон (США), де мешкає всього 25
тис. жителів, займає 50% світового ринку килимів, а у французькому селі Брель на 3 тис.
жителів виробляється 65% світового ринку парфумерних засобів. Експерт назвала також
передумови, без яких неможливе створення кластера: природні ресурси (ґрунти, клімат),
традиції, культурна складова, обмеження (надзвичайний попит), людський капітал.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
ДПЗКУ поставила китайській корпорації понад
700 тисяч тонн зернових
30.08.2017

У 2016/17 МР Державна продовольчо-зернова корпорація України
значно активізувала торгівлю з китайською компанією ССЕС. Про це
повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Так, протягом маркетингового сезону китайською стороною було законтрактовано
більше 720 тис. тонн зернових. Із загального законтрактованого обсягу було відвантажено
майже 702 тис. тонн, що на більше 11% ніж у попередньому сезоні. У 2015/2016 МР на
адресу ССЕС було експортовано 633 тис. тонн. Крім того, з метою розширення торгівлі між
ДПЗКУ та її китайським партнером, сторони вперше здійснили постачання зернових через
ССЕС у треті країни. Відтак, із загальних 702 тис. тонн зернових, відвантажених на адресу
ССЕС, 432 тис. тонн було експортовано безпосередньо до КНР, а 270 тис. тонн відправлено
до Португалії, Нідерландів, Італії, Єгипту та Тунісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

Компания "Агро-Патриот" построит завод
по переработке чеснока
25.07.2017

Компания "Агро-Патриот" построит мини-завод по переработке
чеснока. Об этом сообщает пресс-служба "Украинского проекта бизнес
развития плодоовощеводства".
Согласно сообщению, "Агро-Патриот" также построит состав для хранения чеснока
мощностью 1 тыс. тонн. Отмечается, что на складе будет аккумулироваться продукция
различных производителей с последующей сортировкой, упаковкой и переработкой. Также
сообщается, что на реализацию проекта "Агро-Патриот" получил грант "Украинского
проекта бизнес развития плодоовощеводства", который финансируется Министерством
международных дел Канады. Отметим, "Агро-Патриот" - ведущая компания в Украине по
промышленному выращиванию чеснока. Занимается всем циклом производства:
оздоровлением семян, выращиванием чеснока с использованием интенсивных технологий
и систем капельного орошения, хранением, прирабатыванием и продажей чеснока как в
Украине, так и на экспорт.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

ООО "Украинская ягодная гильдия" инвестирует в строительство
первой очереди ягодного питомника
11.08.2017

Компания "Украинская ягодная гильдия", член кооператива
"Агровесна-2011", планирует запуск І очереди питомника в Макаровском р-не
Киевской обл., строительство которого должно завершиться к концу 2017 г.
"Сумма инвестиций в питомник составляет ≈30 млн грн. Основная деятельность –
размножение, доращивание с последующей реализацией рассады и саженцев основных
ягодных культур: земляника садовая, малина черника высокорослая, а также ежевика", сказал собственник компании Вадим Скороход. По его словам, строительство питомника
начато в марте 2017г. На сегодня, параллельно со строительством, компания занимается
получением лицензий на возможность в последующие годы размножать и распространять
качественный посадочный материал ягодных культур иностранной селекции. Переговоры
ведутся как с американскими селекционными компаниями, так и с европейскими. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Ягодный кооператив
"Агровесна-2011" ищет инвестора >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

Виробники ягід об'єдналися в нову
галузеву асоціацію

Вже зібрано 15,5 тисяч тонн
кісточкових культур
16.08.2017

Громадська спілка «Інноваційне фермерство і кооперація» разом з
підприємствами «Рівнехолод» та «Хайберрі» заснували нову Асоціацію
«Ягідництво України». Про це повідомила голова спілки Ірина Кухтіна.
Асоціація «Ягідництво України» має на меті об’єднати виробників, переробників,
кооперативи, громадські спілки, науковців та всіх інших гравців в даній сфері для зміни
умов функціонування плодово-ягідної галузі. Зокрема: збільшити український експорту
плодово-ягідної продукції; спростити сертифікації ЗЗР та добрив для галузі; оптимізувати
оподаткування галузі (сезонна робоча сила, закупівля сировини від дрібних виробників);
створити ефективну інфраструктуру галузі. «Приєднуйтесь, бо ніхто за нас наші проблеми
не вирішить», - закликає в своєму повідомленні Кухтіна. На сьогодні Асоціація представляє
10 країн експорту, 1,8 тис. га полів та садів та 62 тис т. на рік переробки фруктів та ягід.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

29.08.2017

Станом на 21 серпня у сільськогосподарських підприємствах України
зібрано 15,5 тисяч тонн кісточкових культур та 11 тисяч тонн ягідних
культур, збір яких ще триває.
Урожай цих культур в сільськогосподарських підприємствах у минулому році
становив 15,0 та 12,5 тис. тонн відповідно. Такі результати сприяли наповненню
внутрішнього споживчого ринку країни, що дозволило уникнути дефіциту плодів, ягід та
різких коливань реалізаційних цін. Загалом у сільськогосподарських підприємствах
України зібрано врожай плодів кісточкових культур на площі 6,1 тис. га (площа насаджень у
плодоносному віці – 10,4 тис. га) та ягідних культур на площі 3,7 тис. га (площа насаджень у
плодоносному віці – 4,6 тис. га).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
 ГОРІХИ (ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХІВ, МИГДАЛЬ, АРАХІС)

Українські фрукти і овочі
підкорюють світ

У Миколаївській області побудують завод із
переробки волоських горіхів

20.08.2017

У звіті проведеному комерційною службою США сказано, що
«українські компанії усвідомлюють, що вони можуть стати світовими
лідерами виробництва і перероблювання плодоовочевої продукції».
«Завдяки сприятливим кліматичним умовам та родючі чорноземи, які складають
третину світового фонду, Україна могла б стати величезною експортною базою фруктів і
овочів (як свіжих, так і перероблених)», – зазначає відомство. Зараз Україна займає 5-е місце
в Європі за рівнем виробництва плодоовочевої та ягідної продукції і є одинадцятою з 45
країн Європи з органічним землеробством. У 2016 сукупний обсяг органічного виробництва
в Україні оцінювався на рівні $22 млн (на 17% більше, ніж у 2015 р). За даними Міністерства
аграрної політики й продовольства України, безліч факторів, зокрема середня окупність
інвестицій на рівні приблизно 300%, роблять органічне землеробство одним з найбільш
привабливих напрямків для інвестицій в Україні, йдеться в звіті. Поштовхом до розвитку і
модернізації галузі стало погіршення торгових відносин з Росією. «Єдиним важливим
фактором, який мотивує виробників і переробників овочів і фруктів до змін, є повна
переорієнтація торгових відносин України. Протягом останніх двох років Україна
переорієнтувала експорт більшості фруктів і овочів з Росії в ЄС, Південної Азії та Південної
Африки. Переорієнтація зі Сходу на Захід вимагає від українських компаній дотримання
більш високих стандартів виробництва, у свою чергу вимагає від них пошуку кращих
засобів і ресурсів виробництва», – сказано в звіті. Відзначимо, згідно з дослідженням,
Україна в 2016 р. збільшила експорт овочів на 57% – до $153 млн у порівнянні з 2015 роком,
наростивши поставки в ЄС. Крім того, були відкриті нові ринки Південної Азії (Бангладеш,
Непал, Шрі-Ланка) і Африки (Кенія та Гвінея). «Мета дослідження – показати американським постачальникам обладнання і технологій потенціал українського плодоовочевого
ринку», – сказала аташе з питань торгівлі посольства США в Україні Мішель Сміт. За її
словами, робота над дослідженням плодоовочевого ринку України почалася з листопада
2016 р. Партнерами посольства за проектом стали асоціація “Укрсадпром” і проект USAID
“Підтримка аграрного та сільського розвитку”. Найбільш помітним зрушенням в торгівлі
фруктами та овочами з 2015-го по 2016 рр. стала торгівля з ЄС, особливо огірками, цибулею,
часником, замороженими овочами, чорницею, замороженої малиною і горіхами. Щодо
фруктів, ягід і горіхів Україна в 2016 році збільшила експорт до Польщі, Туреччини, Ірак та
Іран. За даними Держстату, в Україні налічується 335 плодоовочевих і ягодопереробних
підприємств. У той же час, згідно з даними “Укрсадпрому”, тільки 113 з них працюють.
Головною можливістю наростити обсяги виробництва і торгівлі плодоовочевою
продукцією, згідно з дослідженням, є об’єднання дрібних виробників у кооперативи.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Презентовано «план» реанімації
садівничої галузі

28.07.2017

Проект із будівництва переробного горіхового заводу презентували
на форумі «Садівництво 3.0», який відбувся в Києві, передає кореспондент
propozitsiya.com.
Підприємство матиме весь цикл переробки - від мийки, чищення, калібрування,
розколювання, упаковки до лабораторного контролю якості. Вартість лінії продуктивністю
500 кг/год. і 2 тис. т/рік горіхів - $1,5-3 млн. Переваги проекту, презентованого директором
SmartLands Т. Басистюк-Гаптар, це повна автоматизація вирощування горіхів, контроль
опадів, рівня вологості грунту. В Україні мало хто вирощує горіхи промисловим способом.
Тому виробничі потужності «прив'язані» до діяльності 2-х фермерських господарств
Первомайського району Миколаївської області, що вже мають функціонучі горіхові сади. У
господарстві SmartLands він був закладений у 2010 році, з подальшим підсаджування дерев
у 2013-му. Схема закладки 10 на 10. Основні сорти: Кісковецький, Буковинський,
Черновецький, Яровський. У господарствах є ставок на площі 1 га, який використовується
для зрошення. Площі під горіхами будуть розширюватися: «Ведемо переговори щодо
купівлі нових садів або взяття їх в оренду, - повідомив спікер. - У майбутньому плануємо
вирощувати також черешню, сливу, яблуко». …
Читати повністю >>>
За матеріалами propozitsiya.com
 РИНОК ВИНОГРАДУ

24.08.0217

Перше місце по Україні за виробництвом винограду посідає Одещина.
У 2016 р. в області виробили 231,2 тис. т винограду. Одеська область займає
лідерські позиції у виноградарстві ще з 1990 р.
На заваді не стала навіть Автономна Республіка Крим. Так, у 1990 р. у Криму
виробили 315,7 тис. т винограду, а в Одеській області 337,6 тис. т. Тоді ж у господарствами
всієї України було вироблено 835, 7 тис. т ягід. Про це йдеться в матеріалі «Операціяреанімація: як не втратити садівничу галузь України?» та інфографіці «Садівництво України
в цифрах (1995-2015 рр.)» від Kurkul.com. У 2016 р. в Україні зібрали 377,8 тис. т винограду.
Таке зниження виробництва частково пов’язане з втратою Криму. Такі області як
Житомирська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська взагалі не
виробляли винограду у 1990 р. У 2016 р. ці області виробили 0,1-1,1 тис. т винограду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
 ВИРОЩУВАННЯ КВІТІВ & ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВ

24.08.2017

Презентовано унікальне дослідження розвитку садівничої галузі
України за роки незалежності у спеціальному проекті «Операція-реанімація:
як не втратити садівничу галузь України?» та інфографіці «Садівництво
України в цифрах 1995-2016 роки».
Проаналізовано розвиток галузі за рядом показників (площі насаджень, урожайність
садових культур, сума сплачених податків, частка галузі у формуванні агарного ВВП та
інше) за період з 1990 до 2016 р. «Хоч офіційна статистика фіксує зростання виробництва
плодів та ягід із 2007р., однак забезпечується воно за рахунок вступу в плодоношення садів,
закладених ще 20-30 років тому. Загалом же останні 20 років площі насаджень під такі
культури скоротилися майже утричі - з 636,9 тис. га у 1995 році до 196,7 тис. га в 2016-му. У
товарній структурі виробництва найбільші обсяги припадають на яблука, груші, сливи,
вишні та горіхи. 2015 року загальна частка цієї продукції перевищила 85% від загального
виробництва. При цьому найбільш продуктивними регіонами з виробництва фруктів в
Україні є Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, Дніпропетровська та Закарпатська обл.», пише видання. Аби реанімувати галузь опитані експерти пропонують кілька кроків. Крок
Перший - поновити 1,5% збір на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства та
зробити прозорим механізм розподілу бюджетних дотацій. Відповідна ініціатива щодо
збору вже пролунала від голови аграрного парламентського підкомітету з питань
удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового комплексу,
інновацій та з питань базових галузей в агропромисловому комплексі Валентина Дідича.
Голова ж асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка додає, що в питанні бюджетних дотацій
Мінагрополітики має визначати правила розподілу коштів і критерії, а рішення щодо них ухвалювати має банк, визначений міністерством. Другий крок - збільшення терміну
довгострокової оренди для садівників. «Потрібно прописати у законодавстві чіткі вимоги, у
яких випадках договори емфітевзису можна укладати, а в яких - ні. Наприклад, якщо
фермер планує виростити фруктовий сад, то йому цей договір потрібен. Адже, якщо завтра
ми відкриємо ринок землі, його працю буде зруйновано», - пропонує Валентин Дідич.
Третій - зробити доступним банківське кредитування, а також - нарощування фінансування
з боку міжнародних організацій. «Наприклад, коли міжнародні фінансові установи
укладають угоду про те, що інвестують у дрібне фермерство €100 млн, то переводять гроші
на банківську установу в Україні на пільгових 2-3%. Але ці гроші банківська установа може
дати за ставкою, не нижче від ринкової по Україні. Тобто, це ті ж самі 17%. Та єдина
перевага - в тому, що за цими програмами можна отримати кредит на 10 р.», - пояснює
Дмитро Крошка. Четвертий - оподаткування. Нагадаємо, що частка садівництва в агарному
ВПП становить лише 3,3%. П’ята - вихід на нові ринки. Особливо гостро це питання постало
після втрати вітчизняними садівниками головного ринку збуту - РФ, на який припадало
96% експорту продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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Визначено лідера з виробництва
винограду в Україні

Читайте також: Як не втратити
садівничу галузь України? >>>

Українські виробники квітів впевнено витісняють з
вітчизняного ринку західних конкурентів
16.08.2017

Вітчизняні виробники троянд витісняють з національного ринку
західних конкурентів і прокладають шлях в Європу. Про це повідомляє
Національний промисловий портал, з посиланням на Новий Час.
Українські виробники квітів впевнено витісняють з вітчизняного ринку західних
конкурентів: згідно Держстату, якщо в 2012 році на частку українських компаній припадало
приблизно 30% ринку, то в 2016 році – всі 80%. Зараз потреби ринку закривають всього
чотири тепличних комбінату – Асканія-Флора, Камелія, Фрезия і Тандем, в сумі володіють
40 га теплиць. При цьому в 2016 році експорт зріс утричі в порівнянні з минулим роком.
Українські квітникарі реалізували майже 3 млн троянд. Причиною такого зростання стало
відкриття нових ринків для українських квітникарів, зокрема Ірану, Іраку і Казахстану. А
основними покупцями українських троянд залишаються Польща, Білорусь і Нідерланди.
Головна перевага української троянди на світовому ринку – її ціна, яка нижча за
європейську. Головний хаб світового квіткового трафіку – голландський містечко Алсмер.
Тут знаходиться FloraHolland, найбільший квітковий аукціон світу площею 90 га, що
працює вже більше 100 років. Через нього за рік проходить 12 млрд шт. кольорів, які
поставляються з 50 країн світу. Саме по котируваннях голландської біржі встановлюються
світові ціни на квіти. Вихід на голландський аукціон деяких українських виробників поки
виявився не дуже вдалим: щоб заявити про себе серйозно, потрібно бути присутнім на біржі
4-5 днів в тиждень і продавати за цей час не менше 150-200 тис. троянд. Це для
українського виробника поки досить клопітно. В цілому, оборот світового квіткового
бізнесу становить € 30 млрд на рік – майже третина ВВП України. Експерти визнають, що
частка українських виробників в ньому – це крапля в морі. Сергій Загоруйко, генеральний
директор компанії Камелія, другого найбільшого виробника троянд в Україні, називає себе
“квітковим динозавром”: його Камелія на ринку вже майже чверть століття. Загоруйко
починав розводити троянди в селі Княжичі під Києвом, а сьогодні тут вже справжня
фабрика троянд з 7,5 га теплиць, де трудяться 120 робітників. У цьому господарстві
зрізають по 100 тис. Квіток в день. Квітникар зазначає, що поступово європейські смаки
приживаються і у вітчизняних споживачів. Наприклад, в останні п’ять років в Україну з
Європи перекочувала мода на так звану піоновідние троянду. Хіт останніх років – троянди з
декількома маленькими бутонами на одному пагоні, так званий сорт “спрей”. Вони
настільки популярні, що в наступному році 25% місця в теплицях Загоруйко збирається
відвести саме під ці сорти. Романтичний флер навколо трояндових кущів розвіюється, як
дим, коли бачиш, скільки праці коштує за їх вирощуванням. Причому більша частина робіт
виконується вручну. На спеці, зігнувшись у три погибелі, дві немолоді жінки прищеплюють
нововисаджені кущі. Працюють в парі: одна робить надріз біля основи стебла, друга слідом
перев’язує рослина. За день разом вони встигають обробити до 3 тис. Кущів. На полі
одночасно працюють кілька таких пар. Втім, в світовому квітковому бізнесі, оборот якого
складає € 30 млрд на рік – майже третина ВВП України, – це крапля в морі.
Читати повністю (інфографіка) >>>
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
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Самый старый племенной завод Украины работает
на полную мощность
Асоціація тваринників України підпише з Держпродспоживслужбою
Меморандум про співробітництво
04.08.2017

Асоціація тваринників взяла участь у спільній робочій нараді
Міністерства аграрної політики та продовольства й Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Захід відбувся за участю Міністерства закордонних справ України та інших бізнесасоціацій, серед яких: Асоціація «Союз птахів України», Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу», Всеукраїнська асоціація експортерів м’ясної та молочної продукції
«Укрм’ясомолекспорт», Спілка молочних підприємств України, інші. За результатами
наради було прийнято рішення скоординувати роботу Держпродспоживслужби з бізнесасоціаціями в питаннях експорту та щоквартально обмінюватися інформацією про товарну
лінійку української продукції, потенційні країни-імпортери та загальну зацікавленість
виробників у ринках збуту з метою її систематизації та узагальнення. Крім того, учасники
наради домовилися підписати Меморандум про співробітництво з питань експорту між
Держпродспоживслужбою та профільними бізнес-асоціаціями. Наразі відповідний проект
Меморандуму готується Держпродспоживслужбою. Підписання такого документу
попередньо заплановано на початок вересня.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Асоціації тваринників України
Минагрополитики решило разработать Стратегию
развития животноводства до 2030
07.08.2017

Министерство аграрной политики решило разработать Стратегию
развития животноводства на период до 2030 г. Об этом сообщила прессслужба Минагрополитики.
Ведомство пригласило к разработке Минэкономразвития, Минфин, Министерство
здравоохранения, Госпродпотребслужбу, НААН Укрианы, другие заинтересованные
центральные органы исполнительной власти и общественных организаций. «Стратегия
преполагает три направления: племенная и селекционная работа, противоэпизоотические
мероприятия и ветеринария, меры по наращиванию поголовья животных и продвижения
на внешние рынки. Эти вопросы пока актуальными для дальнейшего развития отрасли
животноводства. Поэтому совместно с опытными специалистами мы разрабатываем план
действий по их решению», - цитирует пресс-служба замминистра Елену Ковалеву. По
данным Госстата, поголовье КРС в Украине на 1 июля составляет 4278 тыс голов, поголовье
свиней - 6856,3 тыс голов, поголовье птицы - 235492,3 тыс голов.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
В Україні зросло виробництво
замороженого мяса
25.08.2017

У липні 2017 року порівняно із аналогічним періодом 2016 зросло
виробництво замороженої свинини, мороженого м’яса ВРХ та охолодженої
курятини. Про це повідомляє Держстатистики.
Замороженої свинини протягом липня вироблено 1,2 тис. т, що на 86,5% більше
показників липня 2016, але на 12,1% менше за результати червня 2017. Крім того,
виробництво мороженого м’яса ВРХ протягом звітного періоду склало 1,2 тис. т, що на
21,8% більше, ніж у липні 2016 р. Порівняно із червнем 2017 виробництво зазначеного
продукту зросло на 2,2%. До того ж, охолодженого м’яса свійської птиці у липні вироблено
58,8 тис. тонн, а це більше на 1,4%, ніж у липні 2016, та на 1,7% менше, ніж у червні 2017.
Водночас, протягом липня 2017 року в Україні вироблено 4,2 тис. тонн свіжого чи
охолодженого м’яса ВРХ, що на 22,9% менше, ніж за аналогічний період 2016. У порівняні з
червнем 2017 виробництво скоротилось на 4,1%. Замороженого м’яса птиці протягом
звітного місяця вироблено 15,5 тис. т - на 8,1% менше порівняно із липнем 2016. Порівняно
з червнем 2017 виробництво зазначеного продукту зросло на 0,3%. Виробництво свіжої чи
охолодженої свинини протягом звітного періоду порівняно із липнем 2016 скоротилось на
4,7%, до 20,2 тис. т, порівняно із червнем 2017 - зросло на 2,2%. Відзначимо, за підсумками
січня-липня 2017 року Україна експортувала 23,3 тис тонн свіжого та замороженого м’яса
ВРХ на суму $ 64 млн. При цьому, Україна експортувала 6,5 тис тонн свіжої або охолодженої
яловичини і 16,8 тис тонн замороженої яловичини. Основним імпортером свіжої яловичини
в січні-липні 2017 року була Білорусь (на $ 16,5 млн), якій поставили 6,4 тис тонн (98,6% від
загального обсягу) продукції. Заморожену яловичину експортували також в Азербайджан
(на $ 12,7 млн), Казахстан (на $ 10,7 млн) і Білорусь (на $ 8,9 млн). Експорт в ці країни склав
4,5 тис тонн, 3,8 тис тонн і 3,1 тис тонн замороженої яловичини, відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

30.07.2017

Шполянский племенной завод ООО «Маяк-Агро» в Черкасской
области уже более 50 лет выращивает молодняк и реализует животных
как за границу, так и по Украине.
В прошлом году завод продал 50 голов племенных нетелей николаевскому
хозяйству, что по словам директора Михаила Богача, является хорошим показателем,
поскольку еще несколько лет назад украинские хозяйства вообще не покупали племенной
молодняк. "Последние годы завод выращивал и реализовывал племенной молодняк в
основном за границу (Грузию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан), поскольку украинские
хозяйства не имели возможности пополнять свое стадо. Впрочем, сегодня в Украине остро
встал вопрос возрождения молочного скотоводства, поэтому отечественные хозяйства
понемногу начинают закупать качественный молодняк. Отрасль, которую когда-то
уничтожили в стране, пока начинают понемногу возрождать", - отмечает Михаил Богач. …
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
 МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Турецкие фермеры купили 10 тыс.
украинских овец
19.08.2017

Турецкие покупатели заключили контракт с Херсоном о
приобретении 10 тыс. голов живых овец для разведения. Об этом сообщил
директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА
Александр Половодье.
"В Херсонскую область зашел крупный контракт из Турции на поставку овец
романовской породы. Турецкие покупатели хотят приобрести 10 тыс. голов живых овец
молодого возраста для разведения на территории Турции", - отметил Половодье. Кроме
того, по его словам, планируется сотрудничество по обмену опытом в этом направлении
между Херсонскими и турецкими производителями. Так, предприниматель Садияр
Мамедов, который обладает одним из крупнейших овцеводческих хозяйств на территории
области, сейчас готовит первую партию для поставки в Турцию. В ближайшее время
Мамедов также намерен привлечь других пастухов по всей Украине, чтобы совместными
усилиями сформировать партию и выполнить контракт в течение нескольких месяцев.
"Отмечу, что сегодня отрасль овцеводства переживает не лучшие времена: в 1990 году
поголовье овец в Херсонской области составило 914 тыс. голов, а на конец 2016 - только 48
тыс. Привлечение таких зарубежных контрактов, безусловно, поддержит это направление
за счет вливания валютных средств в данную отрасль", - подытожил директор
департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 СВИНАРСТВО

Уряд розширив держпідтримку
на племінне свинарство
09.08.2017

На засіданні КМУ рийнято рішення розширити дію державної
підтримки на розвиток племінного свинарства шляхом внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва.
Метою внесення змін є заохочення товаровиробників до застосування племінних
тварин через механізм часткового відшкодування придбаних усіх племінних свиней. Також
відповідно до цього акта уточнюється період, упродовж якого мають бути придбані
тварини. Нагадаємо, у Мінагрополітики стартувала робота над Стратегією розвитку галузі
тваринництва на період до 2030 року, яка буде спрямована на такі напрями: племінна і
селекційна робота, протиепізоотичні заходи та ветеринарія, заходи із нарощування
поголів’я тварин та просування на зовнішні ринки. Відзначимо, в 2017 році АПК отримав
5,45 млрд грн на підтримку аграріїв із державного бюджету. Зокрема, на підтримку
тваринництва передбачено 170 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Поголовье свиней в Украине сократилось
до пятилетнего минимума

 МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

15.08.2017

Українські сільгоспвиробники нарощують
обсяги виробництва молока
16.08.2017

На тлі загального зниження, сільгосппідприємства України показують
зростання виробництва молока, позитивні зміни особливо помітні в останні
місяці. Про це повідомляє Національний промисловий портал.
Згідно з офіційними даними, виробництво молока в Україні за період січень-липень
скоротилася на 0,9% до минулого року і склало 6,1 млн тонн. Зниження відбувається
завдяки зменшення випуску молока в господарствах населення, сільгоспвиробники,
навпаки, показують приріст (+0,9%). Зазначається, що особливо показовими є позитивні
цифри приросту виробництва молока сільгоспвиробників в останні місяці: у червні ― +3,1%
до червня 2016 року, в липні ― +2,1% до липня 2016 року. На таку динаміку однозначно
впливає цінова кон’юнктура ринку (вартість сирого молока на 40% вище минулого року),
що дозволяє фермерам отримувати прибуток і в літній період. Згідно з даними
Держстатистики, кількість корів в Україні знижується набагато швидше, ніж падає випуск
молока. Станом на перше серпня в країні налічувалося 2,1 млн голів, що на 2,3% нижче
аналогічної дати минулого року. Особливо дивує падіння в категорії сільгоспвиробників (4,4%), де спостерігається зростання виробництва молока. За результатами року офіційні
дані напевно зафіксують збільшення продуктивності корів. Відзначимо, у липні 2017 року
українські виробники молока в середньому отримували на одному літрі на 55,3% більше
прибутку, ніж у липні 2016 р. Про це пише економіст інвестиційного відділу Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) Андрій
Ярмак на своїй сторінці у Фейсбуці. В квітні 2017 року виробництво було прибутковішим
ніж в тому самому місяці попереднього року на 23%, то в липні різниця вперше перевищила
50% і склала 55,3%, – зазначив Ярмак. Також вперше за півроку індекс прибутковості
виробництва молока зріс на 1,3%, у порівнянні з червнем. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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По состоянию на 1 августа т.г. поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило около 3,49 млн голов. Это
на 9,7% меньше чем год назад и сопоставимо с показателями 2011-2012 гг.
Как сообщили в Ассоциации свиноводов, ровно пять лет назад по состоянию на
соответствующую дату совокупное поголовье «индустриальных» свиней составляло 3,49
млн голов. «Необходимо отдать должное промышленным производителям свинины: за
пять лет они ощутимо нарастили производственный потенциал. Так, если за январь-июль
2012 г. вырастили 269,4 тыс. т живого веса свиней, то за аналогичный период текущего
года - на 15% больше - 310,1 тыс. т живого веса. Прирост объемов забоя вдвое больше, а сам
показатель вырос на 70 тыс. т, достигнув 303,5 тыс. т в живом весе », - рассказала аналитик
Ассоциации. «Однако, если пять лет назад из объема полученного прироста живой массы
свиней на убой шло 87%, то по итогам семи месяцев 2017 г. этот показатель составляет
98%. Соответственно, „люфт“ для развития отрасли стал значительно меньше. С другой
стороны, в отличие от итогов января-мая текущего года, мы не забиваем больше, чем
вырастили, а это дает надежду на постепенное восстановление поголовья», - добавила он.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Компания «АПК-ИНВЕСТ» держит первенство среди производителей свинины
по численности маточного поголовья

 ПТАХІВНИЦТВО
 КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

22.08.2017

Согласно данным исследования Ассоциации свиноводов Украины,
компания «АПК-ИНВЕСТ» имеет самую большую численность маточного
поголовья среди производителей свинины, по состоянию на 01.01.2017 г.
Также, ассоциация отметила, что состав первой пятерки лидеров свиноводческой
отрасли с 2016 г. не изменился. Напомним, по итогам 2016 г. доход ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» от
реализации продукции составил 2 332 млн. грн., с НДС, что обеспечило прирост на 3,2%, в
сравнении c 2015 г. Несмотря на условия существующей общей стагнации рынка, компания
продолжает демонстрировать стабильный рост всех производственных и экономических
показателей. На 31.12.2016 г. общее поголовье животноводческих комплексов «АПКИНВЕСТ» насчитывало 283 тыс. голов на единовременном содержании (в т.ч. подсосные
поросята), что на 2,5 % больше, чем за аналогичный период 2015 г. Маточное поголовье
увеличено до 22,33 тыс. голов. В связи с чем, на 2,4% увеличилось производство
комбикормов – до 170 тыс. тонн. За 12 мес. отчетного года на убой сдано 520 тыс. голов
свиней, что соответствует показателям 2015 г. Объем производства готовой продукции
составил 48 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в 2015 г. В том числе, производство готовых
мясоколбасных изделий в 2016 г. увеличилось на 23% - до 6 710 тонн.
Список 30 крупнейших производителей свинины >>>
По материалам пресс-центра Компании «АПК-ИНВЕСТ»
На Житомирщині за датськими технологіями
побудували свиноферму
23.08.2017

Управління
Державної
архітектурно-будівельної
інспекції
в
Житомирській області видало сертифікат про готовність до експлуатації
нових приміщень аграрного підприємства.
У селі Грозино Коростеньського району завершилася третя черга реконструкції
тваринницького комплексу під комплекс з вирощування (вигодовування) свиней.
Замовником робіт виступало українсько-датське ТОВ "ДФУ Агро". За інформацією
ProfiDOM.com.ua, нове приміщення загальною площею понад 2,1 тис. кв. м відповідає
стандартам організації виробництва на свинофермах Данії, головний з яких - дотримання
біобезпеки. Майже вся робота на фермі автоматизована, з мінімальним доступом людини
до тварин. Потужність третьої черги свинокомплексу становить 8,83 тис. голів в рік, а
вартість основних фондів, прийнятих в експлуатацію, - понад 14,1 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
ВХСУ отказал агрофирме "СвижачОК" в обжаловании
решений предыдущих инстанций
28.08.2017

Высший хозяйственный суд (ВХСУ) отказал ПАО "СвижачОК" (ранее
ООО "Житлобудинвест-2008", Запорожская обл.) в удовлетворении
кассационной жалобы на решение Хозяйственного суда Запорожской обл.
от 5 декабря 2016 г. и Донецкого апелляционного суда от 4 апреля 2017 года по иску
Ощадбанка (Киев) о взыскании с общества 92 млн 489,060 тыс. грн долга.
Соответствующее решение, текст которого обнародован в Едином государственном
реестре судебных решений, суд вынес по итогам заседания 14 августа 2017 года. Данная
задолженность состоит из 50 млн грн основной суммы долга по облигациям, 11,975 млн грн
начисленных процентов по ценным бумагам, 1 млн 711,245 тыс. грн – начисленных 3%
годовых за просрочку выполнения обязательств по уплате номинальной стоимости и
начисленных процентов, 4 млн 869,370 тыс. грн – инфляционных потерь банка в
результате просрочки погашения основной суммы и начисленных процентов, а также 23
млн 933,444 тыс. грн пени, начисленной за период просрочки (с 19 августа 2015 года по 25
августа 2016 года). ВСХУ подтвердил верность выводов судов предыдущих инстанций о
том, что Ощадбанк, как предусмотрено проспектом эмиссии облигаций, в установленный
срок направил агропредприятию заявление с требованием обратного выкупа ценных
бумаг. В свою очередь агропредприятие не предоставило доказательства о принятии мер,
направленных на выкуп облигаций. Как сообщалось, ПАО "СвижачОК" в начале июля 2013
года успешно завершило размещение облигаций серии "А" в результате чего привлекло 100
млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в бездокументарной форме. Их
размещение проходило без привлечения андеррайтера на фондовой бирже "Перспектива"
(Киев). Срок обращения облигаций – до 14 августа 2017 г. В то же время, условия выпуска
предусматривают ежегодную оферту. Процентная ставка на первый-второй купонные
периоды установлена на уровне 16% годовых. Привлеченные средства агрофирма
планировала направить на строительство мясокомбината в Киевской области, а также на
создание нового свинокомплекса, закупку оборудования, реконструкцию и модернизацию
производственных мощностей существующего свинокомплекса, закупку племенного стада
и строительство элеватора. Как сообщалось ранее, в мае 2015 года ПАО "СвижачОК" на
правах долевого участника (ООО "Мик Мега" – ИФ) инвестировало около 52 млн грн в
строительство свинокомплекса и мясокомбината, расположенного в селе Большая Дымерка
Броварского района Киевской области. ПАО "СвижачОК" основано в 1998 году.
Современный животноводческий комплекс агрофирмы производит около 550 голов
товарных свиней в месяц. Основными его клиентами являются мясоперерабатывающие
предприятия Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. По
итогам 2016 года предприятие увеличило убыток на 43,5% или на 5,591 млн грн, до 18,456
млн грн по сравнению с 2015 г; доход компании при этом сократился в 2,4 раза или на 8,8
млн грн, до 6,484 млн грн. В 2015 году компания увеличила чистый доход на 41,15% или на
4,468 млн грн, до 15,326 млн грн по сравнению с 2014 годом. 2014 год предприятие
закончило с убытком 38,668 млн грн, сократив чистый доход на 3,3% или на 370 тыс. грн,
до 10,858 млн грн по сравнению с 2013 годом. 2013 год "СвижачОк" закончила с убытком
9,562 млн грн, увеличив чистый доход на 6,3% или на 665 тыс. грн, до 11,228 млн грн по
сравнению с 2012 г. Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на конец второго квартала
2017 г. единственным акционером общества являлся корпоративный негосударственный
пенсионный фонд Национального банка Украины. Напомним, в конце июля физическое
лицо Ростислав Овчаров намерен купить 100% акций производителя свинины
агрокомпании "СвижачОк" (Запорожская обл). Об этом говорится в сведениях НКЦБФР. По
состоянию на 31 июля Овчаров акциями агрокомпании не владеет. Он намерен приобрести
56 260 000 акций предприятия, которые на данный момент принадлежат генеральному
директору Андрею Долговскому. В январе корпоративный негосударственный пенсионный
фонд Национального банка продал 98,5% акций агрокомпании "СвижачОк" физлицу.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голландський інвестфонд купить частку у "ВолодимирВолинській птахофабрицІ"
15.08.2017

Приватний голландський інвестиційний фонд Safedam придбав
більше 20% акцій одного з найбільших виробників курятини в Україні –
"Володимир-Волинської птахофабрики".
Поява нового інвестора прискорить реалізацію масштабного інвестиційного плану
підприємства з модернізації виробництва, бюджет якого складе більше 25 мільйонів євро. У
компанії відзначають, що приватний інвестиційний фонд Safedam зі штаб-квартирою в
Амстердамі зосереджений на консервативних інвестиціях в нерухомість. Ця угода – перший
досвід інвестицій Safedam в виробництво продуктів харчування. І дебютний досвід
інвестицій в українську компанію. "Володимир-Волинська птахофабрика" входить до групи
компаній OPENMIND і в трійку найбільших виробників курятини в Україні, займаючи 6%
внутрішнього ринку курячого м'яса. В інфраструктурі фабрики 100 пташників, власний
забійний цех і комбікормовий завод. Компанія виробляє більше 200 тонн м'яса птиці в
живій вазі на добу. "Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє продукцію під
торговою маркою "Чебатурочка". ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" закінчило
2015 рік з чистим прибутком 84,757 мільйона гривень. Група компаній OPENMIND включає
напрямки по виробництву курячого м'яса ("Володимир-Волинська птахофабрика") і
виготовлення і продаж крафтового пива (складається з виробництва – пивоварня Red Cat і
рітейлу – мережа з більш ніж 60 магазинів крафтового пива "ПівоБанк").
Читати повністю >>>
За матеріалами konkurent.in.ua
Ирак разрешил импорт продукции птицеводства
из Украины
23.08.2017

С 23 августа 2017 года снят запрет на экспорт продукции птицеводства
из Украины в Ирак, который действовал в связи со вспышками птичьего
гриппа на территории Украины.
“Ирак снял запрет на поставки продукции птицеводства происхождением из
Украины, который был введен из-за случаев высокопатогенного гриппа птицы на
территории нашего государства”,– сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба). Отмечается, что это
решение было недавно принято правительством Республики Ирак. Отметим, запрет на
импорт мяса птицы из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа еще не сняли:
Гонконг, Йемен и КНР. Напомним, Иорданское Королевство сняло ограничения на импорт
мяса курицы и домашних животных из Украины. Ранее, Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ) сняли ограничения на импорт продуктов птицеводства из Украины. Также, 16 июня
Катар снял ограничения на ввоз птицы из Украины, которые были введены в средине
марта из-за вспышек птичьего гриппа. Отметим, недавно состоялась встреча между
представителями Держпродспоживслужбы и делегацией от Ирландии. Целью мероприятия
стало обсуждение вопроса экспорта украинской птицы и продукции птицеводства в
Ирландию. Со стороны Ирландии было отмечено, что 50% импорта Ирландии составляет
мясо птицы, и была высказана заинтересованность в экспорте данного вида продукции из
Украины в охлажденном виде. Украинской стороной было отмечено, что Украина очень
заинтересована в экспорте своей продукции в страны Евросоюза, так Держпродспоживслужба готова обсуждать все вопросы относительно экспорта украинских товаров.
Отдельно было отмечено, что Украина имеет опыт экспорта продуктов птицеводства на
территорию ЕС, а Держпродспоживслужби необходима дорожная карта шагов по открытию
рынка Ирландии для украинской продукции. Такие совместные шаги стороны
договорились создать при коммуникации в ближайшей перспективе.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Цены на куриное мясо в Украине
обгоняют европейские

29.08.2017

Несмотря на то, что производители курятины получили половину
бюджетных дотаций для аграрных предприятий, цены на эту продукцию в
Украине уже обогнали или обгоняют европейские.
"Еще в начале года цены были немного ниже, чем в странах Восточной Европы. Но
уже с лета мониторинг цен в гипер- и супермаркетах показывает, что мы подошли к ценам
Польши, Венгрии, Литвы и других стран", - отметил директор Ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей Дорошенко. Так, цена филе в украинском гипермаркете - 103,1 грн
за килограмм. В то же время в Эстонии его можно купить по 94,6 грн, в Польше – 96,5 грн,
то есть дешевле, чем в нашей стране. В Румынии филе обойдется в 108,3 грн, в Венгрии в
115,1 грн за килограмм. Цена на грудку в Украине все же низкая – 74,8 грн. В Литве
килограмм этого мяса обойдется в 80 грн, в Румынии в 107,1 грн, в Эстонии 115,3 грн, в
Польше – 158,7 грн. Самые дешевые крылышки можно найти в Польше – 48,2 грн за
килограмм. Далее идут Венгрия по цене в 52,7 грн и Украина – 63 грн. Далее идут Литва –
73,8 грн, Румыния 78,2 грн и Эстония – 85,7 грн. Что касается курятины в тушке, то самую
дешевую можно найти также в Польше, где она стоит 41,4 грн. за килограмм. Далее идет
Украина с ценой в 63,6 грн. В Эстонии такое мясо уже обойдется в 70,9 грн., Литве – 94,6
грн. При этом, подчеркнул Дорошенко, цены на продукцию птицеводства растут несмотря
на то, что именно птицеводы получили половину бюджетных дотаций для
агропредприятий. "Правительство за последний год все сделало для усиления роли
крупного бизнеса, снимая все существующие барьеры на потребительском рынке. За
первую половину 2017 г. государство выплатило птицеводам более 50% всех дотаций для
сельхозпроизводителей. Так, крупнейший производитель курятины получил более 40%
всех выплаченных дотаций. И это не было неожиданностью, потому что такой сценарий
закладывался в бюджете 2017 года. А что с ценой на курятину? Она постоянно росла в
течение лета, и сейчас килограмм филе стоит почти как килограмм свинины", - подчеркнул
он. Половина всех бюджетных дотаций за январь-июнь 2017 года была предоставлена
производителям, которые специализируются на продукции птицеводства. Об этом
свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, опубликованы 8 августа.
Из общей суммы 1,91 млрд. грн., выделенной на дотации для аграрных предприятий,
наибольшую долю на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновского
хлебопродукта (ЧАО "Мироновская птицефабрика", СООО "Старинская птицефабрика", ЧАО
"Орель-Лидер" и ДП "Победа новая". Принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в
2014 г. работал заместителем главы Администрации Президента). …
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
19-21 вересня 2017 року в Трускавці (Львівська обл.) \ Курортний комплекс
«Ріксос-Прикарпаття» \ пройде XІІІ Міжнародна конференція і виставка
«ПТАХІВНИЦТВО'2017»!
Читати повністю >>>
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Крупный производитель яиц сократил
чистую прибыль в 2,3 раза

Сумські митники вилучили незадекларовані 120 кг
червоної ікри та м’яса краба
30.08.2017

ГК "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных
продуктов в Украине, в январе-июне 2017 г. получила $3,9 млн чистой
прибыли, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 г.
Согласно отчету "Овостара", обнародованному в среду, его выручка за указанный
период возросла на 6% - до $36,5 млн, тогда как валовая прибыль сократилась на 28% - до
$8,5 млн, операционная - на 40%, до $5,7 млн. Яичный сегмент сгенерировал 68% ($24,9
млн) от общей выручки, 30% выручки принес сегмент яичных продуктов ($10,9 млн), 2% масличных культур ($0,7 млн). Сокращение валовой прибыли наряду с увеличением
экспорта привело к снижению EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до $7 млн. Общая сумма обязательств "Овостар Юнион" в первом
полугодии 2017 года снизилась на 8% - до $21 млн. "Значительная сумма наличных денег
на наших банковских счетах ($12,7 млн по состоянию на 30 июня 2017 года) привела к
сокращению чистого долга до $2,1 млн, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее", - отмечают
в группе компаний. По состоянию на 30 июня 2017 года совокупная стоимость активов
"Овостара" выросла на 10% и составила $117,7 млн. Общее поголовье кур агрохолдинга на
30 июня 2017 года составило 7,9 млн, что на 9% больше, чем на аналогичную дату 2016
года. Как сообщалось, "Овостар Юнион" в январе-июне 2017 года произвел 815 млн яиц, что
на 22% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Продажи яиц возросли на
9% - до 518 млн, экспорт - на 29%, до 186 млн. По итогам 2016 года "Овостар Юнион"
сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом. Его выручка в
2015 году возросла на 3% - до $77,7 млн. Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V.
- в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн.
Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited,
которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и
главой совета директоров Виталием Вересенко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агрохолдинг Бахматюка
в убытке
31.08.2017

Чистый убыток агрохолдинга "Авангард" (холдинговая компания –
Avangardco Investments Public Limited) в апреле-июне 2017 года составил
$6,66 млн, что в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно отчету компании на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, выручка
за апрель-июнь сократилась на 17% - до $20,55 млн по сравнению со вторым кварталом
2016 года, валовой убыток вырос почти в 2 раза - до $10,6 млн, операционный убыток
сократился в 1,9 раза - до $14,22 млн. Показатель EBITDA за апрель-июнь 2017 года был
отрицательным и составил $10,18 млн против отрицательного показателя в $22,56 млн за
аналогичный период 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

На Черкащині безкоштовно
роздаватимуть кролів
28.08.2017

У Центрі розвитку кооперативів на Черкащині розводять маточне
поголів’я кролів, аби в подальшому безкоштовно забезпечувати ними
створені кооперативи. Про це розповіли в Черкаській ОДА.
Сам Центр розвитку кооперативів передбачає кролівничу ферму та інформаційноконсультаційний підрозділ. «Одна спеціальна 8-містна клітка, яку, приміром, одержує член
кооперативу, може дати за сприятливих умов 100 кролів на рік. Наше ж завдання –
допомогти на старті, аби в перспективі кооперативи навчились самостійно працювати і
розвиватись», - розповідає керівник управління агропромислового розвитку ОДА Ігор
Колодка. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України
Ольги Трофімцевої, розведення кролів - це насправді нішеве виробництво й є перспективним для розвитку промислової галузі в цілому по Україні. «Це також запорука розвитку
безпосередньо малих та середніх підприємців. У результаті, ми можемо в подальшому
говорити про експорт цієї продукції за наявності відповідних сертифікатів якості, адже на
дієтичне м’ясо кроля сьогодні є попит», - розповіла Ольга Трофімцева. Нагадаємо, КП
«Регіональний
навчально-практичний
центр
розвитку
багатофункціональних
кооперативів» був створений за фінансової підтримки Євросоюзу в межах грантової
програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Загалом вартість
проекту сягає понад €600 тис., з яких майже 80% - кошти ЄС, решта - з обласного бюджету.
Читати повністю >>>
За матеріалами usba.com.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч.

Рибоохоронний патруль запущено
в 24 областях України

28.08.2017

На митному посту "Конотоп" працівниками Сумської митниці ДФС
вилучено більш ніж 120 кілограм незадекларованого товару. Про це
повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Громадянин України намагався перемістити з Росії до України червону ікру та
морепродукти. За попередньою оцінкою експертів м'ясо крабів коштує близько 150 тисяч
гривень. Вилучення відбулося при проведенні митного контролю пасажирів потягу
сполученням «Москва – Київ» працівниками митного поста «Бачівськ». Порушник
розмістив продукцію під полицями в місці для багажу. Він свідомо не вказав в митній
декларації товар, не заявив про його наявність під час усного опитування. Співробітники
Сумської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил за ознаками
правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу «Недекларування товарів,
транспортних засобів комерційного призначення». …
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
Кабинет Министров уволил главу
Госрыбагентства
31.08.2017

Кабмин уволил главу Государственного агентства рыбного хозяйства
Ярему Ковалива. Об этом говорится в распоряжении от 30 августа. Ковалив
уволен по собственному желанию.
Другим распоряжением Кабмин назначил временно исполняющим обязанности
главі Госрыбагентства Андрея Кравченко, заместителя Ковалива. Напомним, о своей
отставке Ковалив сообщил в июле 2017 г. “Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни.
Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не
остановятся. Планирую вернуться в бизнес”, - прокомментировал Ковалив свое заявление.
По его словам, за последнее время в регионах запустили новый рыбоохранный патруль, а
показатели вылова рыбы показывают, что промышленный вылов начал выходить из тени.
Кроме того, завершается работа над системой дистанционного мониторинга
промышленного вылова рыбы. “Рыбная отрасль впервые получит финансовую поддержку в
рамках кредита ЕИБ на 400 млн евро, а океанический рыбопромышленный флот за 18 лет
убыточности впервые принес государству почти 40 млн гривен“, - добавил Ковалив. Ярема
Ковалив был назначен на должность председателя Госрыбагентства 8 апреля 2015 г. В 2015
году была проведена масштабная дерегуляция: отменено 7 разрешительных документов,
созданы условия для развития аквакультуры и марекультуры, полностью запрещен
промышленный вылов рыбы в Днепре в пределах Киева. Под председательством Ковалива
было начато реформирование органов рыбоохраны: вместо рыбинспекторов украинские
водоемы начал охранять новый рыбный патруль. Агентство работало над разработкой
законопроекта, который поможет вывести рынок из тени за счет внедрения сертификата
происхождения рыбы и системы отслеживания улова. По словам Ковалива, агентство
рассчитывает на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта до конца
текущего года, и с 2018 г. система сертификации и отслеживания начнет работать в стране.
Как сообщалось, Государственное агентство рыбного хозяйства оценивает теневой рынок
рыбы в Украине в 150 000 тонн в год, или на сумму 6 млрд гривен. Также, за время
председательства Ковалива на посту главы, Госрыбагентство инициировало повышение
ежеквартального сбора за фактический вылов водных биоресурсов для предприятий
промышленного лова в 2,5 раза в соответствии с уровнем инфляции.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 БДЖІЛЬНИЦТВО

Кто производит и экспортирует
украинский мёд
07.08.2017

Украина занимает пятое место в мире по объему производства мёда, и
является бессменным лидером по производству мёда в Европе. Мы
производим около 6% мирового мёда и экспортирует его в 35 стран мира.
Так в 2016 году Украина экспортировала 57 тыс. мёда. Этот показатель на 50%
превышает показатели экспорта мёда в 2015 году. В этом году продажи украинского мёда
на экспорт превысят показатели прошлого года. Об этом, в частности, свидетельствуют
данные таможни по экспорту мёда за шесть месяцев текущего года. Так январе-июне,
фактически еще до начала активного сбора мёда, украинские трейдеры уже отправили из
Украины 30 тыс. тонн этого продукта на 1,5 млрд грн. В целом Украина в год собирает
примерно 100 тыс. тонн мёда. Почему примерно? Потому что значительная часть мёда
собирается пчеловодами-любителями и продается по знакомым, или на рынках. Сегодня в
Украине насчитывается порядка 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится 4 млн
ульев. Основными производителями мёда в Украине являются 8 областей - Винницкая,
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская, и
Кировоградская. Эти регионы обеспечивают производство 70% общего объёма мёда в год. ..
Рейтинг экспортеров украинского мёда >>>
© Наталья Романенко
По материалам biz.censor.net.ua
Україна експортувала майже
30 тис. тонн меду

13.08.2017

Реформа органів рибоохорони реалізована у більшості регіонів
України, запущено 24 з 29 управлінь рибного патруля. Про це йшлося під
час підсумкового брифінгу Голови Держрибагенства Яреми Коваліва.
Зазначену реформу було розпочато відповідно до Концепції реформування рибного
господарства. Рибоохоронні патрулі отримали нову сучасну техніку та форму. А в 2017 році
було виділено фінансування на паливно-мастильні матеріали на суму в 27 млн грн, проти 3
млн грн у попередні роки. Зарплата рибоохоронних патрульних також була збільшена з 1,2
тис грн до 10 тис грн. Під час брифінгу було зазначено, що у 2017 році контроль за
дотриманням правил рибальства та ефективність рибоохоронних рейдів була збільшена.
Так, за перше півріччя 2017 року кількість зафіксованих збитків та накладених штрафів у
порівнянні з попереднім органом рибоохорони більша у 8 разів – на 74,8 млн грн у 2017
році проти 9,8 млн грн у 2016. Проте досі є регіони, де ситуація залишається напруженою
навіть після запуску нового патруля, зокрема, Одеська, Херсонська, Миколаївська області.
Нагадаємо, протягом 2017 року новий рибний патруль було запущено Івано-Франківській,
Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській,
Київській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Чернігівській,
Житомирській, Донецькій областях, в Азовському та Чорноморському басейновому
управлінні. Також було створено Управління оперативного реагування «Рибоохоронний
патруль». На запуск нового рибоохоронного патруля очікують в Хмельницькій, Вінницькій,
Черкаській Львівській та Херсонській областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Українські бджолярі за перше півріччя 2017 року експортували майже
30 тисяч тонн меду, причому основними покупцями є регіони з високою
купівельною спроможністю споживачів – Європа і США.
“Галузь бджільництва сьогодні є однією з найбільш динамічних в аграрному секторі.
За останні 10 років експорт меду збільшився в сім разів. Я особисто називаю мед нашим
“експортним шлягером”. За перше півріччя 2017 р. наші бджолярі вже експортували майже
30 000 тонн продукції, причому нашими основними покупцями є країни з високою
купівельною спроможністю споживачів – Європи і США. Але я закликаю виробників меду
для закріплення свого успіху на внутрішньому і зовнішніх ринках об’єднуватися в
кооперативи або регіональні кластери”, – повідомили в Міністерстві агрополітики України
з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань
євроінтергації Ольга Трофімцєва. Згідно з повідомленням, Україна стала помітним гравцем
на світовому ринку меду. В 2016 р. експортовано майже 57 тисяч тонн меду. За словами
Трофімцєвої, левова частка виробництва меду в Україні припадає на малих виробників.
Разом з тим, за її словами, об’єднання в кооперативи дозволять українським бджолярам
ефективніше лобіювати свої інтереси перед експортерами, державою та закордонними
партнерами. Прес-служба також зазначила, що сьогодні в Україні налічується близько 400
тисяч виробників меду. Основні імпортери українського меду за 2016 і початок 2017 (6
місяців): Німеччина – 24 247 тонн; США – 21 037 тонн; Польща – 14 046 тонн; Франція –
4238 тонн; Туреччина – 3209 тонн; Бельгія – 2739 тонн; Угорщина – 2192 тонн.
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
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 РИНОК СОЛІ

Украина побила рекорд экспорта
муки
14.08.2017

ДП «АРТЕМСІЛЬ» збільшила чистий
прибуток в чотири рази
05.08.2017

ДП «АРТЕМСІЛЬ», за результатами І півріччя 2017 отримало 73,3 млн
гривень чистого прибутку, що майже в 4 рази більше в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
Збільшення прибутку відбулося завдяки збільшенню обсягів виробництва солі і
зниженню собівартості за рахунок впровадження програми оптимізації. «Нам вдалося
значно збільшити частку експорту продукції. Так за 6 місяців цього року європейським
споживачам відвантажено майже 400 тис. тонн солі, в 5 разів більше, ніж в 2016 р. Істотно
зріс експорт в Угорщину, Польщу, Румунію, Словаччину. Збільшилися відвантаження і на
внутрішній ринок», ― зазначила керівник підприємства Вікторія Луценко. ДП “Артемсіль”
добровільно проводить відкриті торги через площадку системи Prozorro. Завдяки
позитивним фінансово-економічними показниками за останній період і економії витрат у
підприємства з’явилася можливість поліпшити добробут працівників. Так, з 1 серпня 2017
тарифні ставки і посадові оклади всіх працівників ДП «Артемсіль» збільшено на 20%.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 РИНОК КРОХМАЛЮ

В Чернігові відкриють завод з виробництва
крохмалю
09.08.2017

Наприкінці жовтня ПБП «Вимал», один із провідних вітчизняних
виробників крохмалю, відкриє новий завод на околиці Чернігова. Про це
повідомляє журнал «Пропозиція».
Запуск нового підприємства збільшить виробничі потужності підприємства більше
ніж у 10 разів. Компанія веде будівництво силами одного зі своїх підрозділів – «ВималСпецбуд». Новий завод буде обладнаний устаткуванням провідного європейського
виробника – компанії Larsen. За словами директора фірми Сергія Самоненка, підприємство
випускатиме крохмаль, який відповідатиме європейським стандартам, і буде
сертифікований за основними передовими світовими системами управління якістю та
безпекою продукції. Завод зможе випускати до 600 т крохмалю на добу а чисельність
працюючих перевищить 50 осіб. Для заохочення картоплярів та формування сировинної
бази сільгоспвиробники отримують гарантію збуту продукції ще на початку сезону,
уникнуть затрат на миття, калібрування, фасування і позбувляться проблем із тим, як
виростити картоплю смачною і красивою на вигляд. Після запуску крохмального заводу
власники планують розширити асортимент виробництва за рахунок протеїну, органічного
добрива та інших продуктів переробки картоплі. Запуск виробництва цих продуктів
заплановано на 2018-2020 рр.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Куліндорівський КХП буде експортувати зерно і
борошно до Аджарії
08.08.2017

Підприємство Державного резерву України «Куліндорівський комбінат
хлібопродуктів» планує здійснювати поставки зерна і борошна до
автономної республіки в складі Грузії - Аджарії.
Гендиректор комбінату Володимир Березняк уточнив, що експорт передбачений
планом співпраці між Одеською областю та Аджарською АР, відповідний документ сторони
підписали в ході візиту української делегації до республіки. Згідно з повідомленням, на
сьогоднішній день «Куліндорівський КХП» поставляє борошно власного виробництва на
ринки 22 країн, в т.ч. в ОАЕ та США. «Перша країна, з якою ми почали співпрацювати в
напрямку поставок борошна за кордон, була КНР. Ми модернізували наші потужності, ввели
в експлуатацію нові фасувальні комплекси. Наш КХП готовий до розширення географії
співробітництва», - зазначив В.Березняк.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com
Українське борошно поїде до
Південної Америки

11.08.2017

ПАТ «Аграрний фонд» розпочинає експорт борошна до країн Південної
Америки. Укладений перший контракт на поставку 96 т пшеничного борошна
вищого сорту, говориться у повідомленні компанії.
«Аграрний фонд» продовжує розвивати експортний напрям, і ми відкриваємо для
себе нові ринки - зокрема, Південної Америки. Ці ринки є дуже цікавими і перспективними
для України», - сказав голова правління ПАТ «Аграрний фонд» Андрій Радченко. Він також
зазначив, що якщо раніше «Аграрний фонд» експортував здебільшого надлишки пшениці,
то тепер виходить на іноземний ринок з більш маржинальним продуктом - борошном.
«Сподіваюсь, що згодом ми зможемо експортувати всю лінійку нашої продукції», - додав
Радченко. При цьому не уточнюється до яких саме країн Південної Америки буде
поставлено борошно. Для довідки: ПАТ «Аграрний фонд» створено в 2013 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroportal.ua
Компанія «Агродар Лтд» до кінця року збудує
млин в Олександрії
14.08.2017

Компанія «Агродар Лтд» будує на території свого елеватору в
Олександрії
(Кіровоградська
область)
млин
для
виробництва
високоякісного пшеничного борошна.
Генеральний директор компанії Анатолій Дорофєєв розповів, що його компанія
закупила швейцарський млин Bühler. Завершити будівництво збираються в грудні, а
почати випуск продукції – в лютому. «Також ми маємо намір запустити преміум-лінійку, де
якість борошна буде вище ДСТУ», – наголосив Анатолій Дорофєєв. Борошно надійде в
реалізацію під торговою маркою «Зернарі».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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Украинские агрохолдинги по итогам 2016-17 маркетингового года с
окончанием 30 июня нарастили экспорт муки на 18,4% к предыдущему
периоду, до 407,6 тыс. т., по данным агентства УкрАгроКонсалтинг.
При этом в июне экспорт муки вырос на 44% в годовом сравнении, до 41,4 тыс. т.
Основным рынком сбыта украинской муки в завершившемся сезоне оставался Китай с
долей рынка в 20%. По большинству рынков сбыта украинские экспортеры значительно
нарастили поставки муки – в Анголу, Сомали, ОАЭ, Ливан, отмечают в УкрАгроКонсалтинге.
Кроме того, экспорт муки в Палестину вырос на 38%, в ЕС – на 52%, в Грузию – на 69%. Как
сообщалось ранее, экспорт украинской муки в страны Африки и Ближнего Востока
существенно вырос. Отмечается наращивание объемов импорта такими странами, как
Сомали, в направлении которой за период с июля по май 2016 / 17 МГ экспортировано
более 30 тыс. Тонн против 1,8 тыс. Тонн за весь прошлый сезон, Ангола (более 28 тыс. Тонн
против 7,6 тыс. тонн), Объединенные Арабские Эмираты (практически 23 тыс. тонн против
3,3 тыс. тонн) и Ливан (более 6,2 тыс. тонн против 1,6 тыс. тонн). По качеству мукомольной
продукции большинство украинских переработчиков, которые специализируются на ее
экспорте, отмечают, что она вполне удовлетворяет требования ключевых импортеров. При
этом основным конкурентом Украины в данном секторе по-прежнему выступает Турция,
которая за долгие годы успешно зарекомендовала себя и закрепилась в рейтинге мировых
экспортеров мукомольной продукции. Сейчас Украина проигрывает указанной стране как
по качеству муки, так и в ценовой политике. Напомним, украинские мукомольные
предприятия по итогам І полугодия 2017 года произвели 914 тыс. тонн муки, что на 0,6%
больше показателя 2016 года. При этом в июне 2017 года было произведено 151 тыс. тонн
муки, что на 12,5% больше июня 2016 года и на 8,8% больше за предыдущий месяц.
Напомним, что по 2016 / 17 маркетинговый год Украина экспортировала рекордный объем
пшеничной муки - на уровне 370 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua, uprom.info
ДПЗКУ експортувала майже 79 тис. тонн
борошна та висівок
28.08.2017

Державна продовольчо-зернова корпорація України залишається одним
з лідерів експорту борошномельної продукції. Так, у сезоні 2016/17 на зовнішні
ринки було поставлено майже 79 тис. тонн борошна та висівок.
«У 2016/17 маркетинговому році ми вийшли на лідерські позиції серед вітчизняних
компаній за поставками борошномельної продукції на зовнішні ринки. Загалом було
експортовано 78,9 тис. тонн, що на 46% або 24,6 тис. тонн перевищує обсяги реалізації у
попередньому сезоні», - повідомив перший заступник голови правління ПАТ «ДПЗКУ»
Віталій Шулежко. За його словами, корпорація відвантажує борошно та висівки до країн
Африки (Анголи, Судану, Того, Беніну), ОАЕ, Молдови, Ізраїлю, які протягом останніх років
залишаються основними споживачами української борошномельної продукції. У планах
керівництва – розширення кола постійних партнерів та збільшення обсягів відвантажень
до 95 тис. тонн. Відзначимо, за результатами 2016/17 маркетингового року Державна
продовольчо-зернова корпорація України збільшила обсяги виробництва готової продукції
на 3% до майже 160 тис. тонн. Про це повідомив перший заступник голови правління ПАТ
«ДПЗКУ» Віталій Шулежко. «У сезоні 2016/17 філіями ДПЗКУ було перероблено майже 222
тис. тонн пшениці, що становить 104% до аналогічного показника попереднього року. Як
результат, обсяги виробництва готової продукції також зросли – на 3% до 159,8 тис. тонн»,
- зазначив Віталій Шулежко. За його словами, цього року у корпорації планують збільшити
виробництво приблизно на 10%. «Наразі також працюємо над створенням та запуском
власної торгової марки для всього асортименту продукції ДПЗКУ: борошна, пластівців,
мюслі та круп. Сподіваємось, що вже у цьому році нашу продукцію можна буде побачити у
роздрібних мережах по всій Україні», - зауважив Віталій Шулежко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «ДПЗКУ»
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Заплазський цукровий завод переобладнають під виробництво
рослинної олії та біопалива
03.08.2017

Заплазський цукровий завод у Любашівському районі Одеської
області буде переобладнано для виробництва рослинної олії та біопалива.
Про це повідомляється на сайті «Думська».
Підприємство розпочне випуск соняшникової та кукурудзяної олій вже у 2017 році.
Зазначається, що в 2018 році на заводі планують запустити теплоелектроцентраль, а через
три роки він почне виробляти біопаливо. ТЕЦ буде працювати на пеллетах з агропродуктів,
етанол планують робити з лушпиння насіння і стебел кукурудзи. Так, на заводі буде
проводитися приблизно 50 тис. тонн палива на рік. Проект щодо етанолу допомагав
готувати Колумбійський університет (США). Нагадаємо, всього в Одеській області три
цукрових заводи - Заплазський, Котовський і Красноокнянський. Також повідомляється, що
інвестором проекту виступила компанія «Укртепло».
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
АМКУ разрешил совладельцу «Строконстантиновсахара»
купить сахзавод у «Сварог Вест Груп»
04.08.2017

ООО «Агро-Ормс» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
разрешил приобрести долю в уставном капитале ПАО «Шепетовский
сахарный комбинат» (оба - Хмельницкая обл.).
Согласно сообщению на сайте АМКУ, приобретение акций сахарного комбината
обеспечит «Агро-Ормс» превышение 50% голосов в высшем органе управления ПАО. По
информации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому, собственником ПАО «Шеперовский сахарный комбинат» является ООО
«Торговый дом» Шепетовский сахар», который контролирует бывший председатель
правления корпорации «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук. Согласно информации на
сайте корпорации, Шепетовский сахарный комбинат входит в ее состав, ранее на его базе
был создан самостоятельный аграрный отдел для обеспечения производства сахара
собственным сырьем. По данным Единого государственного реестра юридических и
физических лиц, собственником ООО «Агро-Ормс» является Александр Спивак, который
также является совладельцем «Староконстантиновсахара» (Хмельницкая обл.). …
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua

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

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

За поточний МГ українські виробники поставили
на зовнішні ринки 751 тис. т цукру

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

07.08.2017

За поточний маркетинговий рік (вересень-липень 2016/2017 МР)
українські виробники поставили на зовнішні ринки 751 тис. т цукру. Про це
повідомляє прес-служба НАЦУ «Укрцукор».
«Хоча маркетинговий рік ще не закінчився, вітчизняні цукровари уже збільшили
поставки на зовнішні ринки майже у 6 разів порівняно з минулим МР (132,2 тис т за
2015/2016 МР) і це велика перемога виробників, які зуміли вийти на абсолютно нові та
незнайомі ринки та реалізувати свою продукцію по всьому світу», - прокоментувала
керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. За липень було
експортовано 13,3 тис. т цукру. Основні поставки здійснювались до Таджикистану – 4,3 тис.
т, Азербайджану – 2,8 тис. т, Киргизії – 2,5 тис. т та Грузії – 2,0 тис. т. За словами експерта,
подальші поставки цукру будуть незначними, так як світові ціни залишаються низькими, а
виробники активно готуються до нового сезону. Нагадаємо, що виробництво цукру в
2017/2018 МР, прогнозовано, залишиться на рівні минулого року і складе близько 2,0 млн
т, при внутрішній потребі ринку в 1,5 млн т. Посівні площі під цукровими буряками
складають 318 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Виробництво українського цукру перейде до норм
Європейського Союзу
20.08.2017

Для обговорення, надання зауважень та пропозицій оприлюднено
проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до видів цукрів,
призначених для споживання людиною».
Мета змін - приведення вимог виробництва українського цукру до європейських
стандартів. У такий спосіб міністерство продовжує імплементацію норм директив ЄС у
національне законодавство у рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Так, зазначений проект наказу розроблено з метою гармонізації
законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до цукру та його видів,
призначених для споживання населенням. Документ містить вимоги щодо термінології,
маркування видів цукрів, призначених для споживання, виконання яких забезпечить
внутрішній ринок якісною продукцією та значно розширить можливості України для
виходу на світові ринки. Слід зазначити, що на сьогодні українські цукрові заводи
виробляють цукор білий згідно ДСТУ 4623:2006 «Цукор білий. Технічні умови», відповідно
до якого більшість норм показників цукру відповідають вимогам, що містяться у Директиві
Ради № 2001/111/ЄС. Відзначимо, датська Компанія COOP Trading А/S (Данія) вивчає
можливість постачання цукру від українських виробників для продажу в роздрібних
мережах Скандинавії. За інформацією посольства України в Королівстві Данія, компанія
COOP Trading А/S, обслуговує такі мережеві магазини Данії та Північної Європи, як Fakta,
Inka, Fotex і інші, а також проводить маркетингове дослідження ринку цукру. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Ассоциация "Укрцукор" требует проверить законность
реализации сахара "Аграрного фонда"

За 5 років українські підприємства наростили виробництво
ріпакової олії та сої в 30 разів
11.08.2017

До рослинних масел відносять: соняшникова олія; соєву олію;
кокосова олія; лляна олія; рапсове масло; оливкова олія. Про це повідомляє
Національний промисловий портал, з посиланням на «ГолосUA».
На ринку України найбільш популярними є соняшникова, рапсова і соєва олія. 95%
ринку займає соняшникова олія. При цьому за останні 5 років українські підприємства
наростили виробництво ріпакової олії та сої в 30 разів. Аналітики додають, що близько 98%
українців використовують соняшникову олію в домашніх господарствах. 60% вважають за
краще рафіновану соняшникову олію. Популярність соняшнику серед аграріїв пояснюється
високою рентабельністю цієї культури – 80%. Для порівняння: рентабельність зернових
культур становить 43%. Варто зазначити, що для вирощування соняшнику в нашій країні
підходять клімат і грунт. На сьогодні на ринку соняшникової олії присутні 70 вітчизняних
заводів-виробників. Можна прогнозувати, що в подальшому будуть нарощуватися
виробничі потужності і розширюватися ринки збуту соняшникової олії. Основна маса
олійних культур експортується в країни Євросоюзу для виробництва біопалива…
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 КОМПАНІЇ

10.08.2017

Прагнення долучитися до Європи – визначальне сьогоднi в усiх
аспектах життя суспiльства. Проте найважливiшим у цьому трендi має бути
розвиток сучасних високотехнологiчних виробництв.
Адже вони дадуть можливiсть задiяти квалiфiкований трудовий ресурс, якiсну
вiтчизняну сировину та забезпечать iстотне збiльшення валового нацiонального продукту.
Радiсно, коли маєш можливiсть спостерiгати за невпинним поступом пiдприємства
неподалiк, продукцiю якого залюбки споживаєш i на якому, до того ж, працюють твої друзi
й сусiди. Приватне пiдприємство "Олiяр", засноване у 2003 роцi, працює в селi Ставчани на
Львiвщинi. Це один iз найбiльших виробникiв олiї в Українi, зi 100% нацiональним
капiталом i кадрами. На двох власних заводах фiрма випускає продукцiю пiд брендами, якi
здобули загальне визнання: "Майола", "Родинна", "Соняшна" та олiя "Олiяр". Завдяки
сучасному обладнанню, максимальнiй автоматизацiї технологiчного процесу, постiйному
лабораторному контролю якостi сировини i продукцiї "Олiяр" можна поставити в ряд посправжньому європейських виробництв, яких так потребує сьогоднi Україна. Потужнiсть
заводу з виготовлення рафiнованої олiї - 360 тонн за добу. За цим показником компанiя
перебуває на третьому мiсцi в Українi серед виробникiв рафiнованої соняшникової олiї i
щороку нарощує виробничi потужностi.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Житомирське підприємство почне
виробляти олію

22.08.2017

Ассоциация "Укрцукор" направила обращение в Национальное
антикоррупционное бюро, Генпрокуратуру и СБУ с просьбой проверить
законность реализации сахара ГСБУ "Аграрный фонд", поскольку срок его
годности истек.
"В соответствии с требованиями Национального стандарта Украины ГОСТ
4623:2006/ГОСТ 31361-2008 "Сахар белый. Технические условия" при условии соблюдения
правил транспортировки и хранения срок годности кристаллического сахара 4 года от
даты его изготовления", - говорится в пресс-релизе ассоциации. ГСБУ "Аграрный фонд" 31
июля 2017 г. начал продажи на внутреннем рынке сахара, произведенного в период 20112012 гг. через Аграрную биржу. По словам председателя правления ассоциации "Укрцукор"
Андрея Дыкуна, данный продукт является непригодным для питания и может быть
реализован только для дальнейшей переработки. Как сообщалось, в феврале 2017 г.
Кабмин разрешил ГСБУ "Аграрный фонд" реализовывать сахар из государственного
интервенционного фонда. Планировалось реализовать сахар в объеме 67,4 тыс. тонн. По
подсчетам Минагропрода, это позволит государству избежать убытков на 700 млн грн,
поскольку срок хранения сахара заканчивался 15 апреля 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина увеличит количество действующих
сахарозаводов до 46
26.08.2017

В будущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 года –
август 2018 года) сахар в Украине будут производить 46 заводов, тогда как в
текущем сезоне в Украине работали 42 предприятия.
Так, согласно сообщению пресс-службы Ассоциации сахаропроизводителей
"Укрцукор", производство начнут, среди прочих, заводы "Соколовский сахар" (Винницкая
область), "Панда" (Черкасская область), "Гороховский сахарный завод" (Волынская
область) и Велико-Октябрьский сахарный завод (Сумская область). Пресс-служба cообщает,
что ассоциация сохранила прогноз по объемам производства сахара на уровне 2 миллиона
тонн. Начало сезона сахароварения ожидается в первых числах сентября. Как сообщал
УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские
предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и
завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза
больше, чем за аналогичный период годом ранее. По информации ассоциации "Укрцукор",
заводы переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01
миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017
году оценивается в 1,54 миллиона тонн. В 2016 году производство сахарного сырья
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%. В
2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тысяч га против 239 тысяч га в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПП "Олiяр" – сучасне виробництво,
гордiсть України

14.08.2017

ТОВ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство» (Житомирська
область) у серпні вперше розпочне виробництво соняшникової олії. Про це
повідомляє управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА.
Підприємство встановило універсальну автоматизовану лінію з виробництва
соняшникової, соєвої, ріпакової, лляної та гірчичної олії потужністю 70-100 тонн на добу
(залежно від культури). У 2016 році ХПП виробляло соєву олію, яку експортувало до ЄС.
Потужності Яблунецького ХПП з одночасного зберігання наразі складають 13 тис. тонн. На
2018 рік заплановано збільшити їх до 30 тис. тонн. Довідка: Яблунецьке ХПП - переробник
олійних, бобових культур, виробник макухи й олії, а також трейдер зернових культур. До
елеваторного комплексу підведено залізничну колію.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Ребрендинг для подсолнечного
масла "Стожар"
17.08.2017

Перед агентством Tabasco стояла задача осуществить ребрендинг
для бренда подсолнечного масла «Стожар», а также разработать и
внедрить новую айдентику.
Посколько бренд «Стожар" – это марка с особым характером, харизматичный и
смелый инноватор, то в агентстве решили сделать ставку на уникальности и
современности. Сделать его в точности таким же, как и его потребитель. А идеальной
хозяйке важно что? Быть на высоте: она любит экспериментировать, удивлять и создавать
домашний уют. «Соответствовать своему потребителю, и, тем самым показать свое
бескомпромиссное качество и заботу – эта первостепенная цель кампании» – говорит
Валерия Люлько, Group Account Director. Инна Тохтарова, Head of Marketing: «Мы хотим
обратить внимание потребителей на современный профайл женщины, которая готовит
только самое лучшее, модное и актуальное - это неотъемлемая часть для получения
признания. Находясь на кухне она отдыхает и получает удовольствие». Используя цвета
бургунди и темно-бирюзовый оттенок в агентстве подчеркнули премиальность бренда и
высокое качество продукции. Замысловатым паттерн, минимализм и графичность – вот
основные элементы новой айдентики.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 РИНОК

Кто в лидерах по производству
соевого масла
21.08.2017

Крупнейшим производителем соевого масла в Украине в сентябреиюне 2016/17 МГ стал агропромхолдинг "Астарта-Киев". "Мироновский
Хлебопродукт" занял второе место по объемам производства.
КАк сообщает аналитик аграрного рынка Станислава Ярош, на долю первых двух
компаний приходится более 42% совокупного производства соевого масла в Украине. В
ТОП-10 производителей соевого масла вошли: "Астарта" - 24,5% (доля в общем объеме
производства); МХП - 17,5%; Комапния "Фон Засс АГ" - 11,3%; "Олияр" - 7,3%;
"Промтехагроторг" - 6,1%; GREENSTONE - 4,2%; Theeuwes holding B.V - 4,1%; Агрофирма
"Возрождение" - 2,8%; "Каховка Протеин Агро" - 2,1%; "Юкон Агро" - 1,4%. Напомним, что
Глобинский соеперерабатывающий завод агропромхолдинга "Астарта-Киев" завершил
производственный сезон 2016/17 МГ, переработав свыше 216 тыс. тонн сои.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Украина увеличила производство
подсолнечного масла на 36%

Производитель "Молокии" инвестирует 100 млн грн
в расширение производства
23.08.2017

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в
январе-июле 2017 г. составило 3,18 млн тонн, что на 36% больше, чем за
аналогичный период 2016 г., сообщила Госслужба статистики Украины.
Согласно сообщению, в июле произведено 314 тысяч тонн подсолнечного масла, что
на 30,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 46,4% больше показателя за июль
прошлого года. Производство маргаринов и пищевых жиров в январе-июне текущего года
увеличилось на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 125 тысяч тонн.
В июле по сравнению с июнем производство маргаринов и жиров сократилось на 15,6%, а
по сравнению с июлем 2016 г. – выросло на 0,2%, до 15,7 тысячи тонн. В сообщении
отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР
Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции. Как
сообщалось, в 2016 г. в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного
подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и
пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015
году. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным
ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем
подсолнечного масла – 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном
выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2
миллиарда долларов годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Роганский мясокомбинат откроет фирменные
магазины в Киеве, Одессе и Днепре
03.08.2017

Производитель
колбасной
продукции
ООО
"Роганский
мясокомбинат" намерен развивать фирменную сеть магазинов в Киеве,
Одессе и Днепре, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, всего на данный момент фирменная розница "Роганского
мясокомбината" насчитывает 77 магазинов для торговли мясом и готовыми
мясоколбасными изделиями с небольшой долей сопутствующих продуктовых товаров в
Харькове и области. При этом предприятие проводит модернизацию магазинов сети, за
счет которой рассчитывает увеличить оборот через собственный канал продаж на 30%.
"При выполнении плановых показателей рентабельности по пилотным магазинам
аналогичные точки продаж фирменной розницы ООО "Роганский мясокомбинат" будут
открыты в других городах-миллионниках: Киеве, Одессе, Днепре", - сказано в сообщении.
Отметим, в продолжение системной работы по расширению рынка сбыта ООО «ВП
Роганский мясокомбинат» проходит очередной этап подтверждающей проверки на
соответствие производства и системы менеджмента и качества международным нормам.
Аудит проводит компания «AFNOR CERTIFICATION» одно из подразделений компании
«AFNOR GROUP» (Франция). Первый этап – документальная проверка – был успешно
пройден месяцем ранее. В планах Роганского мясокомбината – получить сертификат
стандарта ISO 22000 осенью 2017 года. Это одна из главных задач стратегического
развития предприятия. Стандарт ISO 22000 признан в более чем 90 странах мира.
Получение такого сертификата позволит говорить, как о высоком уровне управления
производственными процессами на Роганском мясокомбинате, так и о качестве
выпускаемой продукции, соответствующей мировым стандартам. Наличие такого
сертификата одно из обязательных условий для получения права доступ на рынок ЕС, что
существенно расширит зону продаж одного из ведущих предприятий Харьковщины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Крупное украинское молокоперерабатывающее предприятие ЧАО
"Тернопольский молокозавод" в течение следующий трех лет планирует
инвестировать 100 млн грн в расширение производственных мощностей.
Из общего размера инвестиций 80 млн грн планируется направить на строительство
цеха сухих молочных продуктов. Ожидается, что строительство будет продолжаться не
менее 2-х лет. В планах на 2017 провести подготовительные работы перед строительством
цеха. Кроме того, "Тернопольский молокозавод" планирует инвестировать не менее 20 млн
грн в расширение мощностей по производству свежих молочных продуктов и масла.
"Данные инвестиции не являются внешними, это - средства из прибыли предприятия,
амортизационных отчислений и кредитные средства", - отметили в пресс-службе.
Предприятие к концу 2017 году планирует расширить мощности по переработке молока на
20%, в т. ч. увеличить мощности по производству свежей молочной продукции на 30% по
сравнению с прошлым годом. "Также в планах частичное изменение ассортиментного ряда
"в сторону" healthy food продуктов для перекуса. Наша цель - предложить потребителям
продукты, которые еще не представлены на молочном рынке Украины", - указали в
компании. До конца этого года компания планирует выпуск не менее 5 товарных позиций
йогуртов с наполнителем, без сахара, на фруктозе. "Также планируем в ближайшие дни
выпуск новых позиций кисломолочного сыра, а также новинку - айран. Кроме указанных
новинок, есть еще ряд наработок, которые надеемся воплотить в жизнь в течение этого
года", - сообщили в пресс-службе. "Тернопольский молокозавод" экспортирует казеин и
сливочное масло в Польшу, Германию, Голландию, Латвию, США, Грузию, Марокко. "В
ближайшем будущем надеемся расширить географию экспорта на страны Ближнего
Востока и ЕС, добавив в портфель также, свежую молочную продукцию и кисломолочную", отметили на предприятии. В компании сообщили, что 20% изготовленного масла и 100%
изготовленного казеина поставляется на экспорт. "Тернопольский молокозавод" оценивает
свою долю на рынке Украины в категории кисломолочной продукции, масла и творога в
пределах 5%. ЧАО "Тернопольский молокозавод" основано в 2000 г. Производит продукцию
под брендом "Молокия". По итогам 2016 года предприятие сократило чистую прибыль в 2,1
раза по сравнению с 2015 годом - до 13,17 млн грн, нарастило выручку - на 35,1%, до 1,172
млрд грн. В 2016 г. "Тернопольский молокозавод" сократил производства цельномолочной
продукции на 0,4% по сравнению с 2015 годом - до 45,18 тыс. тонн, увеличил производство
масла - на 45,1%, до 1,96 тыс. тонн, казеина - на 23,8%, до 1,72 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Мілкіленд реструктуризує кредит
в польському банку
21.08.2017

Дочірні компанії групи Мілкіленд - Milkiland EU і UA Trade уклали угоду з польським Pekao Bank про реструктуризацію кредиту на
1,8 мільйона євро. Про це йдеться в повідомленні на Варшавській
фондовій біржі.
За умовами угоди, основний борг погашатиметься щомісячними платежами до 30
червня 2018 р. Компанії-позичальники зобов'язалися до 28 лютого 2018 р. продати
неключові активи на суму не менше €0,12 млн і направити виручені кошти на погашення
боргу. Банк погодився до 30 червня 2018 р. не стягувати з компаній процентний борг і
штрафи через прострочення погашення боргу, а також не ініціювати примусове стягнення
заборгованості. Мілкіленд зобов'язаний надати банку нову пропозицію погашення боргу до
15 квітня 2018 р. Мілкіленд - один з найбільших виробників сирів і молочної продукції в
Україні. В Україні групі Мілкіленд належить 10 заводів, що виробляють широкий
асортимент молочної продукції, в тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло, які
реалізуються під торговими марками Добряна і Коляда. Нагадаємо, акціонери компанії
Milkiland N.V на загальних зборах призначили невиконавчим директором компанії
колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремету.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Потребление молочных продуктов в Украине
снова сократилось
21.08.2017

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бизнес Петра Порошенко стал лидером по
экспорту молока и масла
03.08.2017

По данным Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB),
экспорт молочных продуктов из Украины в январе-июне 2017 составил
$117,2 млн, что на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Как стало известно из сообщения БизнесЦензор, который ссылается на пресс-службу
UFEB, основу экспорта в денежном выражении в отчётном периоде составили молоко и
сливки сгущённые (35%, или 40,4 млн долл.) и сливочное масло (38%, или 44,8 млн долл.).
Сыры и молочная сыворотка принесли по 12% экспортной выручки (14,3 млн долл и 13,6
млн долл), молоко и сливки несгущенные – 2% (2,6 млн долл), кисломолочная продукция –
1% ( 1,5 млн долл). В натуральном выражении экспорт составил 63,2 тыс. тонн. На молоко и
сливки сгущённые пришлось 37% поставок (23,3 тыс. тонн), на сливочное масло – 19%
(12,3 тыс. тонн). Молочная сыворотка обеспечила 28% экспорта в натуральном выражении
(17,9 тыс. тонн), сыры – 7% (4,12 тыс. тонн), молоко и сливки несгущенные – 6% (4,09 тыс.
тонн), кисломолочная продукция – 2% (1,5 тыс. тонн). Лидерами по экспорту сухих молока
и сливок (в натуральном выражении) в первом полугодии стали “Винницкий молочный
завод” Roshen (15%), “Староконстантиновский молочный завод” (8%), “Белоцерковская
агропромышленная группа” (8%), “Ружин-молоко “(4%) и “Веселиновский завод сухого
обезжиренного молока” (4%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили
39% поставок этой продукции за рубеж в январе-июне 2017 года. В сегменте масла первая
пятерка экспортеров выглядит следующим образом: “ВМЗ Roshen (12%),
“Староконстантиновский МЗ” (7%), “Яготинский маслозавод” (7%), “Веселиновский завод
СОМ” (3%) , “Ичнянский завод сухого молока и масла” (2%). Эти компании обеспечили 32%
экспорта масла в первом полугодии текущего года. В то же время на пять крупнейших
экспортеров сыра пришлось 72% поставок в натуральном выражении. Так, компания
“Комо-Экспорт” обеспечила 19% экспорта этой продукции, “Клуб Сыра” – 17%, “ЛакталисУкраина” – 15%, “Бель Шостка Украина” – 13%, а “Милкиленд-Украина” – 7% .
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

За 7 месяцев 2017 всеми категориями хозяйств произведено 6143
тыс. тонн молока, что на 0,9% меньше, чем за 7 месяцев 2016 года. Об этом
сообщает пресс-служба Экономического дискуссионного клуба.
По информации органов статистики, на 01.08.2017 по сравнению с соответствующей
датой прошлого года поголовье коров сократилось на 2,3%. Экспортировано
молокопродуктов 424 тыс. тонн (в 1,9 раза больше, чем в январе-июле 2016 года),
импортировано - 64 тыс. тонн (на 8% больше). В структуре экспорта наибольший удельный
вес занимает масло сливочное (69%), основными потребителями которого являются
Марокко, Казахстан, Турция. Приоритетной позицией импорта молочной продукции в
Украину являются сыры (84% в структуре импорта). Традиционными поставщиками сыров
на украинский рынок являются страны ЕС - Польша, Германия и Франция. По балансовым
расчетам, за 7 месяцев с. г. по сравнению с соответствующим периодом 2016
наполняемость внутреннего рынка молокосырья сократилась почти на 4%, а
соответственно уменьшилось среднедушевое потребление населением молочной
продукции на 5,4 кг, и в среднем составило 114,6 кг в расчете на человека.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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Компания "АВК" инвестировал 6 млн грн
в производство снеков
03.08.2017

Предприятие "Концерна Хлебпром" прошло
международную сертификацию
04.08.2017

Цех замороженных хлебобулочных полуфабрикатов ЧАО "Концерн
Хлебпром" успешно прошел наблюдательно-сертификационный аудит и
подтвердил соответствие системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов требованиям ISO 22000:2005.
Компания Bureau Veritas Certification, аккредитованная Органом по аккредитации
UKAS (Великобритания) на проведение работ по оценке соответствия систем управления
безопасностью, выдала компании сертификат соответствия международным стандартам и
прозрачности всех процессов на предприятии, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что этот аудит также позволил подразделению расширить область
сертификации дополнительно на цех по производству начинок. "Сертификация на
соответствие международным требованиям HACCP ожидает все подразделения. В этом
направлении уже 2 года как проводится активная работа. На 80% сертификация - это
соблюдение требований GHP и GMP (Good Hygiene Practices и Good Manufacturing Practices),
действие которых распространяется даже на прилегающую территорию предприятия. Они
включают внутренний контроль всех производственных процессов и соблюдение
требований процедур, аудирование поставщиков и обеспечение прослеживаемости с
возможностью отзыва отгруженной продукции с рынка. Для отечественных предприятий
соблюдение этих программ часто означает перестройку сооружений, новое их
проектирование, разделение потоков движения сырья, персонала и готовой продукции и
т.п.", - рассказала руководитель управления качеством ЧАО Наталья Скочиляс. …
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
Як зростала вартість хліба за роки
незалежності України

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших
производителей
кондитерских
изделий
в
Украине,
запустил
производство злаковых снеков под ТМ Kresko.
Компания "АВК" возобновила производство ассортимента ТМ Kresko, запустив
новую линию, в которую было инвестировано 6 млн грн", - сообщается в пресс-релизе
компании. "АВК" с новым продуктом планирует занять 10% доли рынка мучных изделий в
Украине. Выход продуктов ТМ Kresko запланирован на внешние рынки. В частности, в
ближайшее время ожидается появление продукта в Молдове. Компании также интересны
рынки Беларуси, Румынии, Польши, Прибалтики и Ближнего Востока. Как сообщалось
ранее, ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев) планирует развивать в стране фирменную сеть
розничных магазинов "АВК". Официальное открытие второго в Днепре и Украине магазина
"АВК" с кафе состоялось 28 июля 2017 г. В магазине общей площадью 115 кв. м представлен
широкий ассортимент продукции, а в кафе – выпечка собственного производства. В
заведении организован процесс самообслуживания. "Всего до конца года в Днепре и
области компания планирует открыть 10 своих магазинов", - сообщили в компании, оценив
потенциал развития в Украине сети магазинов "АВК "как очень высокий". Как напоминает
пресс-служба, первое торговое заведение "АВК" открыто в 2016 г. рядом с кондитерской
фабрикой компании в Днепре, что стало началом очередного этапа ее развития. Отметим,
что собственником ООО "АВК Конфекшинери" является бизнесмен Владимир Авраменко
совместно с супругой. Ему также принадлежит кондфабрика в Днепре. Компания выпускает
продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук" и др.
Группа компаний "АВК" основана 1991 г. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и
Луганске, контроль над которыми сейчас потерян. "АВК" производит широкую линейку
продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Производитель кондитерки для "АТБ"
наращивает продажи

05.08.2017

В 1992 році він коштував 1,5 куп.-крб., у 1996-му – 52 коп., а сьогодні
за нього доведеться викласти цілих 11,47 грн. Про що ми? Сьогодні
говоримо про основний соціальний продукт українця – хліб (а саме житній або
житньо-пшеничний хліб).
Для зручності розрахунку аналітики порталу “Слово і Діло” порахували ціну за 1 кг
хліба. При цьому варто враховувати, що маса однієї буханки залежно від стандартів
виробника може коливатися від 0,7 до 1,4 кг. Отож за роки гіперінфляції, а точніше з 1992го по 1996-й, ціна на 1 кг житнього хліба зросла з 1,5 до 15,9 тис. куп.-крб. Середньомісячна
заробітна плата за цей час збільшилася з 1,532 тис. куп.-крб до 3,208 млн куп.-крб. Тобто, за
4 роки хліб подорожчав у 10,6 тис. разів, а заробітки збільшилися лише приблизно в 2,1 тис.
разів. Із впровадженням чинної національної валюти ціна на цей продукт встановилася на
рівні 52 копійок, тоді як середня з/п по країні становила 103,28 грн. Через 5 років, у 2001му, хліб коштував уже 1,65 грн, а заробіток пересічного українця складав 253,39 грн. Далі
зростання ціни дещо сповільнилось відносно інфляції, але це було викликано радше
ситуативними факторами. В 2006 році коли середня зарплата по Україні сягала 864,91 грн,
кілограм житнього хліба коштував приблизно 1,96 грн. А от надалі ріст ціни на цей
соцпродукт почав потроху наздоганяти темпи зростання зарплат. У 2011-му, коли, за
даними Держстату, середня заробітна плата складала 2,297 тис. грн, один кілограм хліба
продавали вже по 4,07 грн, а в 2016 – по 9,89 грн (середня з/п тоді становила 4,362 тис. грн).
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Мар'яна Іванців
За матеріалами mi100.info
LAUFFER GROUP інвестує 300 тис грн в модернізацію
Маріупольського хлібозаводу

16.08.2017

По итогам января-июня 2017 г. кондитерская фабрика "Квитень"
получила 303 млн грн за реализацию кондитерских изделий и услуг
фасовки, сообщается на сайте компании.
"Первое полугодие наше предприятие завершило с хорошими производственными и
финансовыми показателями. Мы нарастили выручку от реализации кондитерских изделий
на 28,3% и реализации услуг по фасовке продуктов питания на 16,8%. Это принесло
предприятию 209 376 264 грн и 94 064 059 грн соответственно", - отмечает гендиректор
фабрики Валентина Бибо. По ее словам, достигнутые в первом полугодии темпы роста
производства и улучшение финансовых результатов дают основания полагать, что по
итогам года компания выполнит ранее заявленные планы. В частности, выпустит 4,49 тыс.
тонн кондитерской продукции и 9,25 тыс. тонн мелкофасованных продуктов. Кондитерская
фабрика "Квитень" работает на кондитерском рынке Украины с 2001 года и
специализируется на производстве мучных и бисквитно-кремовых кондитерских изделий.
Продукция фабрики выпускается под торговыми марками "ТМ "Квітень", ТМ "Bravissimo",
ТМ "Вкусно!", ТМ "Солодка мрія", а также СМТ компании "АТБ-Маркет" ТМ "Своя Лінія", ТМ
"Розумний Вибір". В состав корпорации "АТБ", помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-маркет"),
входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection),
мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд") и
спорткомплекс "Восход" в Днепропетровске. Корпорация также владеет логистической
инфраструктурой с грузооборотом более 4 тыс. тонн в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

10.08.2017

LAUFFER GROUP планує інвестувати не менше 300 тис. грн в технічне
переоснащення Маріупольського хлібозаводу №1. Про це заявив генеральний
директор компанії Віталій Балихін.
«У минулому МР ми виробили понад 10 тис. тонн продукції. Це більше 41% всієї
продукції в регіоні. За цей час ми також почали випускати 15 видів нових виробів. Таким
чином, наш асортимент виріс до 52 найменувань. З серпня 2016 року ми вдвічі збільшили
обсяги гарячої продукції», - сказала начальник виробництва Маріупольського хлібозаводу
Надія Коломитцева. На думку Балихіна, одним з головних пріоритетів підприємства, як і
всієї Lauffer Group в цілому, є допомога найменш захищеним верствам населення. «30%
виробів, що випікаються заводом, належать до продукції масового споживання, яку
прийнято називати “соціальною"», - уточнив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Новый бисквитный комплекс Roshen в Борисполе
запустят уже в 2018
02.08.2017

Строительство бисквитного комплекса Roshen в Борисполе
(Киевская область) идет по плану, в 2018 году планируется его ввод в
эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Roshen.
"Строительство бисквитного комплекса Roshen идет по плану, запуск состоится уже
в 2018 году, персонал начнут активно набирать в начале 2018 года", - сообщила прессслужба, добавив, что 30 млн гривен корпорация уже выделила на социальную сферу в
Борисполе, в том числе на строительство детского сада и школы. Пресс-служба уточнила,
что объект уже готов на 50%. Общая стоимость проекта не изменилась - строительство
объекта оценивается в 1,5 млрд гривен. Также сообщается, что первая очередь нового
комплекса предусматривает 500 рабочих мест. Как сообщалось, в 2015 году корпорация
заявила о том, что выбрала участок земли площадью 19 га в Борисполе (Киевская область)
для строительства новых производственных мощностей. В состав корпорации Roshen
входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на
стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и
фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen. В июне Roshen
сообщил о том, что завершил процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики
(Россия). Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем
группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении
передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации
Roshen. Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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СЕО Nestlé Украина Ансгар Борнеманн: «Глобальный тренд –
снижение веса продукции»
18.08.2017

СЕО Nestlé Украина Ансгар Борнеманн в интервью Liga.net рассказал о
конкуренции и доле компании на украинском кондитерском рынке.
Приводим видержки …
Большую часть продуктов мы продаем на украинском рынке. Именно по этой
причине мы приобрели Львовскую фабрику и развиваем бренд «Свиточ». В то же время
наша фабрика является платформой для производства продукции для европейских рынков.
На данный момент, думаю, около 85% продаж идет на украинский рынок и 15% на экспорт.
В нашей терминологии экспорт включает большей частью межрыночное снабжение. …
Самым значительным событием в 2016 г. была установка новой печи для производства
вафель «Артек», которая стала одной из крупнейших инвестиций за год. С ее помощью мы
значительно увеличили мощность производства, чтобы удовлетворить спрос. В новое
оборудование вложили 125 млн грн. Это увеличит потенциал для роста возможностей в
первую очередь в Украине, но также для экспорта на другие рынки Nestlé в Европе.
Согласно данным Nielsen, доля «Свиточ» на рынке - 18%. Мы позиционируем себя как
производитель №2 в Украине. Глобальный тренд, который мы наблюдаем и в Европе и в
Украине, - это снижение веса продукции. Если смотреть исключительно на ситуацию в
Украине, можно отметить, что доходы потребителей значительно снизились. Соответственно, уменьшилась и возможность покупать привычную продуктовую корзину. Чтобы
обеспечить потребителям возможность покупать привычный набор продуктов при
меньшем бюджете, нужно снижать цены. В то же время стоимость некоторых видов сырья,
например какао, расчет за которое идет в долларах, значительно увеличилась. Возникает
патовая ситуация: цены продукции нужно снижать, а себестоимость растет. Выходом
становится снижение веса продукции с удержанием максимально возможного низкого
уровня цен. Я считаю, что это очень хорошая альтернатива. Даже в кризисной ситуации,
когда многие цены выросли на 50–70%, она позволяет украинским потребителям покупать
кондитерские изделия.
Читать полностью >>>
Интервью >>>
По материалам retailers.ua
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Майже всі українські заморожені торти
скуповують США та Ізраїль

 НАПОЇ
 РИНОК СОЛОДКОЇ ВОДИ

14.08.2017

У період з 2012 по 2016 рр. значно розширився і поповнився перелік
країн-імпортерів цієї продукції. Про це повідомляє Національний
промисловий портал, з посиланням на UBR.
Частка заморожених тортів в Україні на сьогодні складає лише 1%. В середньому,
щорічне споживання кондитерських виробів в Україні досягає 15 кг на душу населення, з
яких 6 кг припадають на пироги і булочки, 2,5 кг – на шоколадні цукерки і 6,5 кг – на торти,
вафлі, льодяники та інші солодощі. У більш розвинених країнах рівень споживання
кондитерських виробів значно перевищує показники нашої країни, повідомляють експерти
Pro-Consulting. У 2013 і 2015 рр. спостерігалося зростання експорту української продукції,
але в 2014 і 2016 рр. показники були прямо протилежними – обсяги експорту
скорочувалися. Основна причина – мала кількість компаній, що займаються поставками
заморожених кондитерських виробів за кордон. Так, в 2016 р. експорт продукції припинила
одна з фірм, зменшивши тим самим загальні показники ринку. Імпорт товарів на
досліджуваному ринку також знижується. У 2014 р. поставки заморожених напівфабрикатів
збільшилися, а вже в 2015 р. цей показник скоротився на 6,8%. Головною причиною стало
зменшення імпорту заморожених тортів з Німеччини. У період з 2012 по 2016 роки значно
розширився і поповнився перелік країн-імпортерів української продукції. Так, лідером по
закупкам українських заморожених тортів і раніше залишається США (при цьому, частка
ринку скоротилася більш ніж на 10%), значно зміцнив свої позиції Ізраїль (частка ринку в
2016 році становила 13,5%). Імпортерами заморожених кондитерських виробів в Україні є
Німеччина, Азербайджан, Грузія та інші країни. Також необхідно відзначити, що за
досліджуваний період істотно змінилася географія імпортерів замороженої «кондитерки» в
Україні. У 2012 році на ринку більшою мірою присутні Німеччина (59,2%) і Італія (40,8%). У
2016 році на перше місце вийшла Польща (70,8%), а друге місце посіли Нідерланди (23,7%),
Італія припинила імпорт продукції в Україну.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами uprom.info
 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОКІВ

Рынок сладкой воды Украины;
обзор 2017 года
24.07.2017

Рынок сладких вод в Украине характеризуется большим
предложением и выбором как брендов-производителей сладких вод, так и
вкусов напитков. Об этом пишет marketing.rbc.ua
В то же время, как отмечают эксперты компании Pro-Consulting, сладкие напитки не
являются продуктом первой необходимости для украинских потребителей. Спрос на
сладкие воды в стране зависит от влияния целого ряда факторов, к которым относятся:
падение покупательской способности в связи с резким повышением цен на продукты
питания, что привело к уменьшению потребления сладкой воды; сезонность спроса: летом
продажи товаров в исследуемом сегменте увеличиваются благодаря жаркой погоде; мода
на здоровое питание способствует отказу потребителей от сладких и газированных
напитков; большое предложение соков, минеральной воды и других безалкогольных
напитков, что сокращает потребление сладких вод; появление мобильных кофеен со
свежеприготовленными сладкими напитками, которые успешно конкурируют с
бутилированной водой. На рынке сладких вод Украины преобладает продукция
национального производителя, доля импорта составляет всего 2%. Компании,
занимающиеся производством данных товаров, ориентируются на предпочтения
внутренних потребителей. Выпуск сладкой воды в 2012-2017 годах происходит, исходя из
общих тенденций промышленного производства. Причиной некоторого снижения объемов
производства сладких вод в 2013-2015 годах стала девальвация национальной валюты.
Кроме того, были потеряны производственные мощности на территории Крыма и части
Донбасса. В 2016 году на рынке был отмечен рост производства, составивший 8%, данная
тенденция сохранилась и в I квартале 2017 года (скачок достиг почти 28%). Показатель
экспорта также увеличился на 28%.
Читать полностью (граф.) >>>
По материалам marketing.rbc.ua
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Крупный украинский производитель соков
построит заводы в Польше
02.08.2017

Один из крупнейших игроков украинского рынка и ведущий по
мощности производитель концентрированных соков в Европе T.B. Fruit
планирует построить в Польше два завода за €50-57 млн.
Как сообщил основатель группы T.B. Fruit Тарас Барщовский, строительство первого
завода может начаться уже в 2018 году. Компания рассчитывает, что к 2021 году ей удастся
покрыть около 10% мирового рынка пектина. T.B. Fruit ведет свою деятельность в Польше,
в Украине и Молдове. В состав группы входят собственные садовые угодья, восемь заводов
по переработке фруктов и овощей, а также транспортно-логистический и инжиниринговый
бизнес. Группа производит около 100 тыс. тонн концентрированного сока в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Производитель соков «Витмарк-Украина» намерен
нарастить экспорт на 40%
22.08.2017

Крупный производитель соков "Витмарк-Украина" в 2017 году
рассчитывает увеличить экспортные поставки на 40%. Об этом в
интервью газете «Бизнес» сообщил президент компании Виталий Виницкий.
"В прошлом году мы отправили за рубеж 12 млн литров соков, в этом году
планируем увеличить этот показатель на 40%", - сказал он. По его словам, компания
экспортирует свою продукцию в 25 стран. В 2010-2013 гг. на российский рынок
приходилось около четверти всех экспортных отгрузок. После запрета Россией поставок
украинских продуктов "Витмарк-Украина" начала диверсифицировать рынки сбыта.
"Благодаря стабилизации ценовой политики нам удалось закрепиться в Беларуси и занять
на местном рынке уверенное третье место по продажам. Экспортный бренд "Одесский" и
соки ТМ Jaffa пользуются спросом в Молдове. Сейчас их доля на местном рынке составляет
12%", - уточнил В.Виницкий. В настоящее время "Витмарк-Украина" осваивает рынок
Грузии и тесно сотрудничает с Китаем. Президент компании добавил, что в 2016 году в
Украине продолжилось падение рынка соков, нектаров и напитков в связи со снижением
покупательной способности населения, однако компания сохранила продажи на уровне
предыдущего года - около 100 млн литров, выручка в 2016 г возросла величилась на 13%
по сравнению с 2015 г. В І полугодии 2017 г. "Витмарк-Украина" увеличил продажи на
17,6%, по итогам года хочет нарастить их на 5%. Доля ТМ "Чудо-Чадо" в сегменте пюре и
соков оценивает в 35%. Суммарно доля всех брендов компании занимает около 30% на
рынке соковой продукции Украины. "Сейчас мы изучаем перспективу на рынке молочной
продукции, безалкогольных напитков и других смежных категорий, соответствующих
экспертизе и духу нашей компании", - ответил В.Винницкий на вопрос о перспективах
развития компании. Он уточнил, что со дня основания "Витмарк-Украина" инвестировал в
производство $60 млн.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 РИНОК СОУСІВ (В Т.Ч. КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ, ГІРЧИЦЯ)

Херсонські консервовані огірки продають
у 10-ти країнах світу
14.08.2017

Консервовані огірки від компанії «Бон Херсон» продаються сьогодні
на полицях магазинів Ізраїлю, країн Балтії, Румунії, Грузії, Білорусі,
Казахстану і навіть в Канаді і США.
Нещодавно заводом був отриманий кошерний сертифікат, що збільшило попит на
його продукцію в Ізраїлі. Зокрема, Ізраїль готовий закупити 1 млн банок огірків від
херсонської компанії. Головним секретом успіху директор заводу Оксана Баденко вважає
ставку на якість, яку робить підприємство. «Ми не додаємо консервантів, як роблять це
деякі виробники, як і не замінюємо цукор на сахарин, не застосовуємо ароматизатори або
барвники, за це нашу продукцію оцінили і з задоволенням споживають, як в Європі, так і в
Канаді і США, де споживач вимогливий, тому що має з чим порівняти», – говорить директор
комбінату Оксана Баденко. Директор розповідає, що з моменту початку приймання огірків,
завод працює тільки в одну зміну, переробляючи в день 10-15 тонн сировини, а міг би
працювати і в дві, і в три зміни. Потенційна потужність комбінату – 100 тис банок огірків за
зміну – це 40 тонн перероблених свіжих огірків. В цьому році, наприклад, з країн Балтії вже
замовили 40 тис банок огірків, а з Білорусі – 100 тис банок.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Тіньовий ринок алкоголю в Україні працює
не без доброї волі уряду
11.08.2017

Обсяги тіньового ринку алкогольної продукції останні декілька років
зростають стрімкими темами. Жодної реальної боротьби із цим явищем не
відбувається, пише unn.com.ua
І зрозуміло, що без правоохоронних органів, податківців та Уряду ці тіньові схеми не
могли б працювати. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Ростислав Чайківський.
"Чому влада не бореться з тіньовим ринком алкоголю - це питання риторичне. Насправді,
держава щорічно втрачає мільйони від тіньового ринку алкоголю, а все тому що там дуже
великі заробітки і дуже багато зацікавлених сторін. І зрозуміло, що без правоохоронних
органів, податкової та Уряду ця схема не могла б працювати. Насправді, при бажанні, влада
може швидко виправити", - сказав він. За його словами запровадити дієві механізми
контролю на алкогольному ринку можливо, більше того, це можливо зробити у досить
стислі терміни – за півроку. "Однак, всі терміни зриваються і ніяка робота не ведеться. Бо
влада просто не зацікавлена у вирішенні проблем фальсифікату", - додав Р.Чайківський. Як
повідомлялось, Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за
боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Додамо, що Кабмін ініційований підвищення
акцизних ставок на алкоголь на 11,2%. На думку експертів, зростання акцизів на алкогольні
напої призведе до збільшення обсягів торгівлі "з-під поли". За словами економіста
Охріменко, ініціатива КМУ може привести до зростання частки контрафакту і контрабанди
на ринку алкоголю ще до 35%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ГФС продолжила обыскивать спиртзаводы
в 15 областях Украины
17.08.2017

Государственная фискальная служба проводит обыски на спиртзаводах
в 15 областях Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал первый
заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Как отмечается, 16 августа начался ІІ этап операции. "Идем по цепи обнаружения
нарушений при изготовлении спирта, затем при производстве ликероводочных изделий, и
наконец, при его реализации населению", - сообщил на своей странице Билан. По его
словам, в среду, 16 августа, более 300 сотрудников налоговой милиции провели обыски на
заводах - производителях алкоголя в 15 областях. В частности, в Винницкой, Волынской,
Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской,
Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской
областях. "Обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере
производства и оборота алкоголя и с целью проверки имеющейся информации о
неучтенное изготовление данной продукции на легальных заводах", - отметил он. По его
словам, об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками
налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных
производителей. "Обыски на ликеро-водочных заводах является устранением причин, а не
последствий незаконного оборота алкогольных напитков", - резюмировал он. Отмечается,
что мероприятия проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках
расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 "Незаконное изготовление,
хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины. 24
июля на заводах ГП "Укрспирт" правоохранительные органы проводили обыски, изъяв 97,9
тыс дал спиртосодержащей продукции.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
СБУ припинила масштабне виробництво та реалізацію
підроблених акцизних марок
22.08.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою
припинила масштабне виробництво та реалізацію підроблених марок
акцизного податку в Харківській та Дніпропетровській областях.
Правоохоронці задокументували, що група ділків підпільно виготовляла акцизні
марки та збувала представникам тіньового алкогольного ринку. Оперативники управління
СБУ в Харківській області затримали зловмисників у Дніпрі під час спроби реалізації понад
п’ятисот тисяч підроблених акцизних марок. Під час обшуків у складських приміщеннях та
за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже дві
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тисячі літрів контрафактного алкоголю, підроблені етикетки та обладнання для їх
виготовлення. За результатами операції, правоохоронці запобігли державним збиткам на
більше ніж п’ять мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Відзначимо, за
результатами третього етапу спецоперації з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю на
6 державних спиртових заводах у Вінницькій, Сумській, Тернопільській та Харківській
областях, які не входять до складу ДП «Укрспирт», вилучено 1416 тонн спиртовмісної
продукції вартістю понад 360 мільйонів гривень - заявив перший заступник Голови ДФС
Сергій Білан. За його словами, на цьому етапі співробітники податкової міліції добилися
найбільш значних результатів в рамках вказаної спецоперації. «В ході документування
роботи підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів або фальсифікованого
алкоголю нами часто фіксуються факти отримання ними необлікованого спирту,
виготовленого на потужностях спиртових заводів, який в подальшому використовується
правопорушниками в якості сировини для незаконного виготовлення горілки. Саме тому
для нас важливо відстежити весь шлях поставок або незаконного виробництва спирту» пояснив Сергій Білан. Він також повідомив, що дані заходи проводяться в рамках
розслідування низки кримінальних проваджень, відкритих за кількома статтями, зокрема і
щодо колишніх керівників ДП «Укрспирт». В рамках першого етапу масштабної
спецоперації було проведено обшуки на 41 спиртзаводі. Тоді в цілому на 15 заводах було
вилучено близько 980 тонн спиртовмісної рідини вартістю близько 180 мільйонів гривень.
Після цього, слідуючи по ланцюгу поставок в результаті заходів, проведених на заводах виробниках алкоголю в 15 областях, було вилучено 23310 літрів горілки на суму понад 3
мільйони гривень, розлитої у пляшки, які були або взагалі без марок акцизного податку,
або обклеєні марками, на яких були вказані неактуальні ставки акцизного податку та
перебували на підприємствах без будь-яких документів. «Таким чином, з урахуванням
вчорашніх обшуків, в рамках даної спецоперації з незаконного обігу вже вилучено
спиртовмісних рідин на суму понад 540 мільйонів гривень. І цю роботу ми обов'язково
продовжимо» - наголосив перший заступник Голови ДФС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua, sfs.gov.ua

AB InBev объединяет бизнесы с турецкой
компанией в Украине и РФ
09.08.2017

Крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch
InBev (AB InBev) намерен объединить бизнес на территории Украины и
России с турецким производителем пива Anadolu Efes (Efes).
«Обладая диверсифицированным портфелем брендов и более широким ассортиментом сортов пива для потребителей, объединенная компания будет стремиться занять
ведущую позицию на рынках России и Украины», – сказано в сообщении. Сделку планируют
завершить до конца первого полугодия 2018 года. К этому моменту компании работают
независимо друг от друга. Сообщается, что соглашение о сотрудничестве - результат более
крупной сделки о слиянии AB InBev и SABMiller. Тогда AB InBev получила 24% акций
Anadolu Efes. Новая компания получит название AB InBev-Efes. В ее совет директоров
войдут представители руководства обеих компаний, а возглавит его Тунджай Озильхан,
которые ныне занимает должность председателя совета директоров Anadolu Group и
Anadolu Efes. В пресс-релизе сказано, что главная цель сделки - усилить позиции компаний
на рынках Украины и России. Кроме того, объединение позволит усилить партнерские
отношения AB InBev и Anadolu Efes и увеличить ценность доли AB InBev в портфеле Anadolu
Efes. Как известно, Anadolu Efes выпускает пиво под несколькими брендами, самые
известные: Efes, Miller, Beck’s, Velkopopovicky Kozel, Bomonti. AB InBev выпускает сотни
сортов пива под десятками брендами, для множества стран. В Украине производитель
известен прежде всего благодаря таким брендам: Budweiser (В Украине известно под
брендом Bud), Corona Extra, Stella Artois, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Taller, Franziskaner,
Chill, Черниговское, Рогань, Янтарь, Жигулевское Оригинальное, Хмелеву, Клинское.
Читать полностью >>>
По материалам inforesist.org
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Филип Моррис Украина" начал экспортные поставки
в Албанию и Саудовскую Аравию

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

18.08.2017

В Украине стали меньше производить
водки и коньяка
23.08.2017

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в
январе-июле 2017 года сократилось на 18,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года – до 7,3 миллиона декалитров.
А производство коньяка и бренди сократилось на 19,4% – до 1,05 миллиона
декалитров, сообщила Государственная служба статистики. Производство водки в июле
2017 года составило 897 тысяч дал, что на 4,2% меньше, чем месяцем ранее, и на 12,1%
меньше, чем в июле 2016 года. Производство коньяка и бренди в июле текущего года
составило 143 тысячи дал, что на 12% превышает показатель июня текущего года, и на
1,8% уступает показателю за июль 2016 года. Также сообщается, что объем производства
ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 11% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 миллиона дал. В июле
текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 587 тысяч
дал, что на 10,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,5% больше, чем в июле 2016 года.
Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны
проведения антитеррористической операции. Как сообщал УНИАН, производство водки с
содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2016 году снизилось по сравнению с 2015
годом на 10,9% - до 16,6 миллиона дал, а коньяка и бренди - на 6,2%, до 2,8 миллиона дал.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Україна збільшила експорт
вина на 58,8%
21.08.2017

За перші шість місяців поточного року українські виробники
збільшили експортні поставки вина та пива на зовнішні ринки. Про це
свідчать статистичні дані, передає Хроніка.інфо з посиланням на hyser.
Так, в першому півріччі поточного року українські виробники наростили обсяги
поставок виноградного вина на зовнішні ринки, в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Так, за перші шість місяців року експортна виручка за продаж вина зросла
до 324,7 мільйона гривень. За даними експертів, ця сума на 58,8% більше, ніж було
отримано за експорт вина в першому півріччі минулого року. Крім того, як свідчать дані
офіційної статистики, на 92% зросли і обсяги експорту українського пива. Експортної
виручки за цей напій отримали в першому півріччі 324,4 мільйона гривень. Повідомляється
також, що українські виробники наростили експортні поставки безалкогольних напоїв і
мінеральних вод. Так, за перші шість місяців поточного року вдалося отримати 72 мільйони
гривень експортної виручки, що на 10,7% більше, ніж в аналогічний період минулого року.
Варто відзначити, що Україна поки не відновила втрачені після анексії Криму обсяги
експорту вин. У минулому році українські виробники експортували виноградного вина на
24,7 мільйона доларів, що в три рази менше, ніж, наприклад, в 2013 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Carlsberg Ukraine представил нового
вице-президента по маркетингу
07.08.2017

С 7 августа 2017 года на позицию вице-президента по маркетингу в
Carlsberg Ukraine назначена Ирина Качура, профессионал с более чем 15летним опытом работы в ведущих международных компаниях.
В сферу ее функциональных обязанностей будут входить разработка и внедрение
маркетинговой и инновационной стратегии компании. В 2000 году Ирина получила диплом
Chartered Institute of Marketing в Лондоне, а также прошла комплексную программу Brand
Building Academy и множество других маркетинговых тренингов. У Ирины большой опыт
разработки стратегий оперативного управления глобальными и локальными брендами.
Кроме того, она работала с категорией подакцизных товаров, в частности - в глобальной
табачной компании Philip Morris International, в портфеле брендов которой Marlboro, L&M,
Chesterfield, Bond Street и другие. С 2003 года Ирина прошла путь от младшего брендменеджера до директора по маркетингу Philip Morris Kazakhstan, разработала долгосрочное
видение и стратегию развития всех брендов портфеля компании и возглавила запуск
инновационного табачного продукта. Работая в главном офисе Philip Morris International в
Швейцарии, она имела опыт разработки глобальной стратегии брендов, в плотном
сотрудничестве с разными регионами и рынками. До этого Ирина работала в
транснациональных фармацевтических компаниях GlaxoSmithKline и Merck&Co.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

63

Компания "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных
компаний Украины, объявила о начале экспорта продукции Харьковской
табачной фабрики в Саудовскую Аравию и Албанию.
Согласно пресс-релизу, для этих стран украинское предприятие будет производить
более 10 ассортиментных позиций. Харьковская табачная фабрика производит более 150
ассортиментных позиций готовой продукции, которые, помимо Украины и двух новых
рынков, также поставляются в Армению, Грузию, Молдову и Японию. "Сегодня табачная
фабрика "Филип Моррис Украина" в Харькове является полноценным экспортным
производственным хабом компании для рынков региона ЕЕМА (страны Восточной Европы,
Средней Азии и Африки - ИФ). Более 40% произведенных на фабрике сигарет поставляются
на зарубежные рынки", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора
Игорь Крошко. По его словам, харьковская фабрика также производит на экспорт резанный
табак для Египта и фильтры для других производственных центров компании в регионах
ЕЕМА и ЕС. Как сообщалось, Philip Morris International Inc. в 2016 году увеличила отгрузку
сигарет в Украине на 14,7% по сравнению 2015 годом - до 22,014 млрд шт. Philip Morris
International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает
сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах. В Украине компания
работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. "Филип
Моррис Украина" реализует на отечественном рынке такие марки сигарет, как Chesterfield,
BondStreet, Marlboro, L&M, Parliament и PhilipMorris. С 2016 года Украина стала седьмым
рынком мира, где компания реализует инновационную систему нагревания табака IQOS продукт, который по информации компании, потенциально способный снизить риск для
здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае продолжения курения
традиционных сигарет.
Читать полностью >>>
Читайте также: Масштабный налоговый спор
между ГФС и Филип Моррис Украина >>>
По материалам interfax.com.ua
В Украине могут серьезно подорожать сигареты –
Ассоциация
21.08.2017

С 1 января 2018 года в Украине могут существенно подорожать
сигареты. Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей
табачных изделий в адрес главы комитета Верховной Рады Украины по
вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.
По информации Ассоциации, в настоящий момент через Верховную Раду Украины
пытаются провести закон, который уравняет цену табачных изделий среднего и низкого
ценовых сегментов, что, в свою очередь, уничтожит украинских производителей сигарет.
"Последствия будут фатальными для государственного бюджета и экономики в целом, а
самая дешевая пачка сигарет будет стоить не менее 28 грн уже с 1.01.2018 г.", - говорится в
письме. В письме речь идет о законопроекте №6683 О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий.
"Данным законопроектом "сигаретный картель" планирует установить коэффициент на
уровне 1,85, с помощью которого фиксируется минимальная цена табачных изделий на
рынке на уровне не менее 28,00 грн. В основе возникновения, расчета и применения
данного коэффициента безусловно лежит коррупционная составляющая, что, в свою
очередь, приведет к созданию монополии, разрушит конкуренцию в данной области,
позволит более дорогому сегменту табачных изделий уничтожить более дешевый сегмент,
обеспечит отдельным иностранным производителям огромные сверхприбыли в обход
государственного бюджета, а также создаст все предпосылки для роста теневого рынка
табачных изделий", - пишут авторы обращения. По их мнению, в таких условиях
пострадают украинский потребитель и национальные производители, которые сейчас
имеют возможность конкурировать за счет снижения себестоимости и цены товара. "При
детальном анализе данного законопроекта абсолютно очевидно, что четыре иностранных
производителя табачных изделий хотят установить на одинаковом уровне стоимость
реализации табачных изделий всех торговых марок среднего и низкого ценового сегмента,
что и будет служить минимальной ценой. Это, в свою очередь, позволит им вытеснить с
рынка продукцию более низкой себестоимости своей продукцией более высокой
себестоимости", - подчеркивают авторы письма. В отраслевой ассоциации также заявляют,
что законопроект №6683 полностью противоречит нормам действующего европейского
законодательства (а именно Директивы Совета ЕС 2011/64 / ЕС от 21 июня 2011 года), а
также Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. "Во избежание риска необходимо
равномерно и однозначно распределить налоговую нагрузку между всеми ценовыми
сегментами табачных изделий, как предлагается в альтернативном законопроекте №66831 от 21.07.2017 года. Предлагается увеличение специфической ставки акцизного налога на
33%, повышение адвалорной ставки акцизного налога на 8% (с 12% до 20%) и увеличение
минимальной акцизной нагрузки с каждой тысячи сигарет до 792,75 грн, что обеспечит
ориентировочное дополнительное поступление в бюджет 11,8 млрд грн в год. …
Читать полностью (документ) >>>
По материалам korrespondent.net
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ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО & ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Почему рост пошлин на российское химическое сырье замедлит
развитие деревообработки в Украине
03.08.2017

Начиная с 2015 года, в Украине с переменным успехом ведется борьба
за спасение украинских лесов и развитие местной деревообрабатывающей
промышленности.
Остановка экспорта кругляка и появление некоторых льгот по ввозу специального
оборудования - одни из самых заметных шагов на этом пути. Однако одновременно
появляются и неожиданные задачи, неверное решение которых может перечеркнуть
предпринятые ранее усилия. Так, в апреле 2017 года Межведомственная комиссия Украины
по международной торговле по поручению Министерства экономического развития и
торговли Украины (МЭРТ) начала антидемпинговое расследование относительно импорта
в Украину карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) происхождением из РФ. Он
используется при производстве карбамидоформальдегидной смолы (КФС) - клеющего
вещества, применяемого в мебельной промышленности. В середине лета этот факт стал
предметом всеобщего обсуждения.
Северный концентрат. Поводом для проведения расследования стала жалоба ООО
"КарпатСмолы" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) - единственного в Украине призводителя КФК. Уведомление о начале антидемпингового расследования было опубликовано в
официальной газете Кабинета Министров Украины "Урядовый Курьер" 15 апреля 2017 г. А
в мае МЭРТ разослало участникам рынка уведомление о начале антидемпингового
расследования с просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. Это может привести
к полной остановке импорта КФК из России в Украину или подорожанию продуктов
деревопереработки, что нанесет удар по конкурентоспособности отечественных
мебельщиков. КФК является ключевым компонентом в цепочке производства плиточных
материалов для мебельной и строительной промышленности (древесностружечных плит,
МДФ, фанеры и пр.). И отечественный производитель не закрывает весь спрос. По
оценочным данным, объем внутреннего потребления КФС в Украине по итогам 2017 г.
может составить до 60 тыс. тонн в год. "Около 80% используемого украинской промышленностью КФК закупается в России у "Тольяттиазот", "Щекиноазот" и "Метафракс".
Оставшиеся около 20% производятся на мощностях уже упомянутого ООО "КарпатСмолы" это единственный производитель КФК в Украине", - рассказывает директор НИИ
экономического развития, доктор экономических наук, профессор Сергей Захарин. Из КФК
на базе нескольких высокотехнологичных предприятий производится карбамидоформальдегидная смола (КФС) и ее разновидность МКФС. Они используются в деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Основными производителями КФС и
МКФС в Украине являются уже упомянутое ООО "КарпатСмолы" (производит КФС из
собственного сырья), ООО "Перечинский лесохимический комбинат", ООО "Химпоставщик",
ООО "Поликом" (на производственных мощностях ООО "Живица Плюс"), ООО "Свиспан
Лимитед", ЧАО "Коростенский завод МДФ", ООО "НПП "Заря". Владимир Курганский,
директор ООО "Поликом" (ПГТ Брошнив-Осада, Ивано-Франковская обл.) уточняет, что с
2014 года на украинском рынке отсутствует предложение КФК от национального
производителя. Хотя ранее его выпускали азотные предприятия Ostchem Holding (входит в
Group DF Дмитрия Фирташа) - ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская
область) и "Концерн "Стирол" (Горловка, сейчас находится на временно оккупированной
территории Донецкой обл.). "Оборудование для производства КФК осталось в Горловке и
Северодонецке. Выпуск этой продукции связан с производством карбамида. А поскольку
карбамид на северодонецком "Азоте" мы не производим, то и КФК, соответственно, тоже.
Возобновлять выпуск этой продукции пока не планируем", - ответили в пресс-службе Group
DF на запрос Delo.UA. Владимир Курганский обращает внимание, что на официальном сайте
предприятия лишь летом текущего года в разделе "Продукция" появилась информация о
доступности трех видов концентрата. Ранее там заявлялся только КФК-70, который по
своим физическим свойствам не может быть использован для изготовления смол
конкурентного качества, а также смол отдельных типов.
Влияние на мебельщиков. Следует отметить, что развитие потребителей КФС из
КФК — пример успешного создания в Украине производства товаров с высокой
добавленной стоимостью — мебельной продукции и полуфабрикатов для нее. "Украинские
предприятия закупают в России КФК — сырье с низкой добавленной стоимостью,
получаемое из газа в результате достаточно простой химической реакции. А уже в Украине
из него производят смолу, которую используют в производстве ДСП, МДФ, фанеры и т. п. Из
этих материалов производят мебель, которую продают в Украине и на внешних рынках", —
поясняет Сергей Захарин. Это стало возможным благодаря тому, что до 2016 года ввоз в
Украину КФК и КФС (практически не импортируется) был свободным. С начала 2016 года
введена пошлина в размере 5%, после чего российские производители были вынуждены
снизить цены на концентрат, чтобы удержать украинских потребителей. К слову, реальных
альтернатив импорту из РФ с экономически обоснованной логистической составляющей
сейчас просто не существует. Если из России КФК возят железнодорожным транспортом, то
из Европы это сырье можно транспортировать лишь специальными грузовыми
автомобилями, которых в Украине в необходимом количестве нет. "Повышением пошлины
формально предлагается наказать Россию — страну агрессора, но по факту будет
подорвана конкурентоспособность высокотехнологичных украинских предприятий,
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — считает Курганский.
Ведь производители смол будут вынуждены заложить более высокую пошлину на сырьеконцентрат в свою себестоимость. В результате, вырастет цена сырья для мебельщиков.
Из-за антидемпинговых пошлин может лишиться конкурентоспособности целый кластер
производителей плитоматериалов и мебели, где задействовано 200 тыс. человек. "Горькая
ирония ситуации в том, что украинская промышленность проиграет конкуренцию с
россиянами и белорусами на рынках третьих стран", — подчеркивает Сергей Захарин.
Белорусские компании, к примеру, имеют нулевую пошлину на КФК и дешевый лес (у них
государственная протекционистская политика для своих компаний). Они уже сейчас
продают в Украине ДСП и фанеру, стремятся нарастить продажи. Также в Украине
продаются плитоматериалы российского производства. В аналитической компании ProConsulting подтверждают невысокую рентабельность мебельного производства в Украине.
Более того, зафиксировано существенное сокращение рынка, как в натуральном, так и в
денежном выражении. При этом цены на мебель выросли с 2014 года. "Сокращение рынка
вызвано, прежде всего, экономическим кризисом и сокращением производства основных
компаний. Кроме того, на ситуацию повлияло и сокращение объемов импорта (за 2 года
падение составило 61,7%). В свою очередь, на объемы реализации мебели также повлияла
наценка производителей. Она была достаточно высокой в 2014 году, затем, для сохранения
оборачиваемости, несколько сократилась в 2015 году", — проинформировали в ProConsulting. Так, в марте текущего года, незадолго до того, как МЭРТ сообщило о
возбуждении антидемпингового расследования, депутаты Житомирского горсовета
подписали меморандум с представителем "Коростенского завода МДФ" о строительстве
крупной мебельной фабрики. Тогда сообщалось, что она будет производить мебель из
продукции коростенского предприятия. Другой крупный производитель мебели — ООО
"Морган Фениче" (Ривненская обл., входит в международный холдинг Home Group SA) —
заявлял о планах инвестировать до конца 2019 года 280 млн грн (около 9,3 млн евро) в
расширение
существующих
производственных
мощностей
и
дополнительное
оборудование. Впрочем, оценивая риски работы в Украине, совладелец компании Лорейн
МакМахон дипломатично дала понять, что в нашей стране еще не созданы идеальные
условия для инвесторов и ведения бизнеса. "Правительству еще много предстоит сделать
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для превращения в привлекательную инвестиционную страну, в частности, в упрощении
регуляторной политики", — сказала соучредитель компании.
Смешалось в кучу. Владимир Курганский обращает внимание, что в рамках данного
расследования безосновательно объединена и обобщена информация по объемам,
стоимости, субъектам и основаниям поставок из Российской Федерации на рынок Украины
и концентрата, и смол. "Несмотря на их отнесение к одному коду товаров согласно УКТ ВЭД,
указанные продукты не являются разновидностями одного товара и не являются
взаимозаменяемыми с точки зрения потребителя. Они имеют разные физические
характеристики, назначение, применение. Фактически являются продуктами разных
этапов производства. КФК является основным сырьем для производства КФС. Он не может
служить клеящим агентом (полимером) при производстве древесно-стружечных плит,
древесно-волокнистых плит, фанеры, ламеля, столярных изделий, мебели и пр.", —
уточняет Курганский. В зависимости от параметров технологического процесса синтеза на
специальном оборудовании (с соблюдением особых технологических режимов, требующих
специальных знаний в области химии высокомолекулярных соединений) получают
различные марки КФС, пригодные для конкретного применения деревообрабатывающими
предприятиями. Учитывая такие особенности технологического процесса, лишь единичные
мощные производители ДСП и ДВП самостоятельно изготавливают КФС для собственных
нужд. Однако и они закупают КФК. Перечисленные в начале статьи предприятия, за
исключением ООО "КарпатСмолы", в качестве сырья для производства КФС и МКФС
используют импортный КФК. В то же время десятки деревообрабатывающих предприятий
страны потребляют КФС и МКФС, произведенные украинскими предприятиями.
Брат на брата. "В призыве предприятия Х прекратить платить деньги России все
бы было достаточно логично, если бы не одно "но": 10 минут компания в системе о
предприятии Х быстренько выводят нас на… российских бенефициаров компании. А еще
пять минут "гугления" показывают их связи с неким солидным российским инвестфондом,
долю фонда в российском "Яндексе", и в итоге оказывается, что вполне себе украинское
предприятие Х, расположенное в "мальовничих" Карпатах, через несколько "прослоек"
связано с одной из самых крупных российских ФПГ", — написала в своем Facebook
Катерина Венжик, директор по развитию компании YouControl, специализирующейся на
анализе открытых баз данных. ООО "КарпатСмолы", несмотря на украинскую регистрацию,
оказалось не совсем украинским. Его участниками, согласно официальным данным,
опубликованным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лицпредпринимателей и общественных формирований Украины, являются компания
"Астрачем Лимитед" (Кипр, владеет 99,99% ООО "КарпатСмолы") и Галина Перегиняк
(владеет 0,01% ООО "КарпатСмолы"). Согласно ЕГРПОУ, конечные бенефициары ООО
"КарпатСмолы" — это Дмитрий Кленов и Оксана Кучура, которые являются партнерами
компании UFG Wealth Management (Российская Федерация). Она, в свою очередь, входит в
состав UFG Asset Management — одного из акционеров российского "Яндекса" (холдинг
Mail.ru Group). Однако кипрская "Астрачем Лимитед" является учредителем и владельцем
российских компаний, в частности ООО "Экогазсервис". Ряд источников, в частности
"Forbes. Россия" утверждают, что реальным владельцем компании "Экогазсервис" является
российский бизнесмен Андрей Раппопорт. Но зачем компании с российскими корнями
наносить удар по российским же производителям КФК, у которых она импортировала это
сырье в периоды пиковой загрузки? Ответ на этот вопрос остается открытым. В частности,
не стоит исключать в данной ситуации наличие некоего глобального противостояния
российских производителей химической продукции, которые могут сказаться на
деревообрабатывающей промышленности Украины, только начавшей наращивать бизнесмускулы. Delo.UA направило по электронной почте вопросы ООО "КарпатСмолы". В ответ
редакция получила приглашение посетить предприятие для интервью с руководством.
Читать полностью >>>
© Иван Коркушко
По материалам delo.ua
У Радехові відкрили нову лінію з виготовлення
обрізних пиломатеріалів
14.08.2017

На
державному
підприємстві
"Радехівське
лісомисливське
господарство" запрацювала нова лінія з виготовлення обрізних
пиломатеріалів. Про це пише Depo.Львів з посиланням на прес-службу ЛОДА.
Необхідне обладнання, яке привезли спеціально із Туреччини, уже встановили та
урочисто запустили за участі першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава
Замлинського, першого заступника голови Львівської облради Андрія Білоуса, представників влади та працівників підприємства. Запланований обсяг переробки деревини на новій
лінії становитиме 16300 м3/рік. Також встановлення нової лінії дасть можливість створити
додатково 14 нових робочих місць. Основною продукцією переробки на підприємстві є
пиломатеріали обрізні, заготовки для євро-піддонів. Рентабельність продукції переробки
складає – 20%. "Галузь лісівництва і деревообробки є однією із найважливіших на
Львівщині. Адже кожен десятий експортний долар зароблений саме лісівниками. Сьогодні
ми продовжуємо створювати нові робочі місця в області та відкривати нові підприємства, зазначив Ростислав Замлинський. - Перевагами нового цеху, який, власне, ми відкриваємо, є
виробництво без відходів, механізація, автоматизація та точність процесів, відповідно і
висока якість продукції на виході". За словами начальника лісозаводу Федора Панчука,
працює на "Радехівському лісомисливському господарстві" котельня, що опалюється
дровами та відходами лісопиляння, відповідно виробництво є майже безвідходним.
Відзначимо, на підприємстві працює 286 чоловік, середньомісячна зарплата - понад 7885
грн. Обсяг реалізованої продукції в І півріччі 2017 року становить 29 млн. грн , з них
продукції на суму 11,9 млн. грн. реалізовано на експорт. Цехи лісозаводу підприємства
оснащені сучасним лісопильним обладнанням, що дозволяє раціонально використовувати
кожний кубометр деревини.Основні види продукції: пиломатеріали обрізні експортні,
шпала та заготовки пилені для європіддонів.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.depo.ua
Президент підписав Закон про посилення відповідальності
за незаконну порубку лісу
31.08.2017

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат".
Документ був схвалений Верховною Радою 23 травня. Реалізація Закону сприятиме
збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема пралісів, у рамках
виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Документом
визначаються поняття "природні ліси", "праліси", "квазіпраліси" та встановлюється
особливий правовий режим їх збереження та охорони. Законом, зокрема, забороняються всі
види рубок, будівництво споруд, прокладання шляхів, випасання худоби, промислова
заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг
загального користування та служби лісової охорони). Документом вводиться
адміністративна відповідальність за порушення вимог охорони природніх лісів, пралісів,
квазіпралісів. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Лісового кодексу України та Закону "Про природно-заповідний фонд". …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Армія зекономила менше відсотка на зимових
куртках за 97 мільйонів
02.08.2017

Міністерство оборони України з 12 червня по 21 липня за
результатами тендеру уклало п’ять угод про поставку курток на загальну
суму 96,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Замовили 55 тис вітровологозахисних зимових курток першого виду 2017 р. в. за ТУ
14.1-134-00034022:2016 по 1 710-1 774 грн. Це трохи дорожче від торішніх цін, які
різнились у межах 1 729-1 749 грн. Сума нинішніх угод на 0,7% нижча від очікуваної
вартості закупівлі в 97,61 млн грн. ТОВ «Олтекс» Ганни Огаренко без конкурентів отримало
найбільше замовлення на 15 тис курток за 26,61 млн грн. У 2015 р. військовий прокурор
Київського гарнізону вимагав від фірми повернути 1,30 млн грн. за неякісні літні костюми,
поставлені військовій частині 3078 Нацгвардії. Суд не задовольнив позов через
недоведеність претензій. ПрАТ «Астра Люкс» без аукціону дісталося ще 17,75 млн грн. за 10
тис курток. Його кінцевим бенефіціаром і директором 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. ТОВ «Абіт-Текс» Людмили
Князєв і Романа Байка та ПОГ «Моноліт-Бізнес» ВОІ «Союз організацій інвалідів України»
В’ячеслава Рябченка, Олександра Сітенка і Альберта Корнєєва поставлять по 10 тис курток
кожне на однакову суму 17,73 млн грн. Дніпровське ПП «Швейне об’єднання «Авітекс»
Олександра Яцюти заплатять 17,10 млн грн. за 10 тис курток. Спершу найдешевший
«Авітекс» відхилили через «невиконання умов договору щодо терміну поставлених товарів
більше одного разу». Йшлося про торішні договори від 11 квітня і 9 вересня, прострочення
поставки за якими замовник нібито підтверджував актами приймального контролю якості.
Переможцем за лотом обрали наступне за ціною ТОВ «Виробнича організація «Харків».
Проте «Авітекс» через АМКУ довів, що поставив увесь товар вчасно. Адмінколегія
постановила скасувати рішення про відхилення і визначення переможця. «ВО «Харків» теж
скаржилось в АМКУ, вимагаючи відхилили «Авітекс», але не змогло довести свої претензії.
Також «Авітекс» подав позов у Господарський суд міста Києва проти Міноборони про захист
ділової репутації і додав його до скарги. На початку липня за клопотанням відповідача
строк розгляду спору був продовжений. Фірма не вперше судиться з Міноборони: у квітні
вона стягнула 6,10 млн грн. заборгованості за літню форму. Нагадаємо, раніше в липні армія
замовила таких самих курток на 115,34 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

человека и сшить мягкую игрушку. Это была моя первая работа. Хотя шить мягкие игрушки
раньше не приходилось. Вышли два смешных зайцы. С того началась мое творчество.
Училась делать сложные игрушки. Проходила обучение в мастер-классы Интернете.
Сначала шила зайцев, затем - начала делать кукол. Однажды предложили выставила
работы на городской ярмарке. Людям они понравились, это вдохновило еще больше. Скоро
нашла свой собственный стиль", - рассказывает Gazeta.ua Наталья. Мягкие игрушки стоят
от 20 грн. Куклы Наталья продает от 500 грн. Цена зависит от дизайна, размера, материала
и аксессуаров. Чаще всего их покупают для частных коллекций. "На то, чтобы сшить одну
куклу уходит 2-3 дня. С учетом того, что нужно заказать все необходимые материалы,
создать образ, который хочет заказчик. Иногда заказывают куклу по фото для подарка ", рассказывает Наталья. Наталья вместе с мамой получили небольшой грант на покупку
оборудования. Открыли собственную студию, где девушка каждую субботу проводит
мастер-классы. Стоимость занятий равна стоимости игрушки, которую делают участники.
Читать полностью >>>
© Наташа Держипильская
По материалам gazeta.ua
На Одесщине накрыли три цеха, где изготавливали
поддельную брендовую одежду
21.08.2017

В Одессе и Одесской области правоохранители выявили и
ликвидировали 3 нелегальных цеха по производству одежды, в которых
незаконно работали иностранцы.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции
в Одесской области, в конце прошлой недели (суббота-воскресенье) сотрудниками
управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со
следователями под процессуальным руководством прокуратуры области обнаружены
подпольные цеха по производству так называемой «брендовой» одежды, где незаконно
работали иностранцы. В частности, в ходе проведения санкционированного обыска на
территории Овидиопольского района области обнаружен цех, где работали 13 граждан
одной из азиатских стран, из которых четверо в Украине находились нелегально. "В двух
цехах, находившихся в черте Одессы, работали 10 жительниц Приднестровья", - рассказали
в главке. С места происшествия изъяты вещественные доказательства совершения
противоправной деятельности: швейные машинки, 23 рулона тканей, готовая продукция, а
также два клише известных торговых марок - Nike и Columbia. Проводятся неотложные
следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному
правонарушению и другие обстоятельства. По данному факту начато уголовное
производство по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу
Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
Митники Буковини упередили незаконне переміщення до Румунії
тканини вартістю понад 1 млн. гривень

Компания «Глория Джинс» поставляет произведенную в «ЛНР»
одежду в Украину, налоги платит в Россию
07.08.2017

Недорогая одежда российского бренда «Глория Джинс» слишком
дорого обходится Украине, считают активисты. Они осаждают столичные
магазины и настаивают – то, чем торгует эта компания в Киеве, сделано в
неподконтрольном Луганске.
Украинские активисты объявили войну российскому бренду «Глория Джинс». Они
провели серию акций: приходили в киевские магазины этого бренда с плакатами, ходили
по магазину в масках «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и российского президента
Владимира Путина. Активисты считают, что эта компания финансирует участников
незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. «Глория Джинс» производит
одежду в «ЛНР», – говорит активист общественной организации «Отпор» Максим Рубец.
Как заявлял «глава ЛНР» Игорь Плотницкий в 2015 году во время визита на фабрику,
«заказ у вас есть. Российская Федерация от вас не отказывается». Тогда же председатель
совета директоров компании «Глория Джинс» Владимир Мельников публично заявил: с
«властью ЛНР» нашли общий язык. «Те люди, которые захватили предприятия, как вы
знаете, их уже нет. И там более или менее существует власть. Законов, к сожалению, нет.
Налоги мы платим сейчас не в Украине, а в России, а Россия уже как-то там разбирается с
«ЛНР», – заявил тогда Владимир Мельников. Кто же пополняет запасы товаров в магазинах
бренда в Киеве? Продавец в одном из столичных магазинов во время разговора
подтвердил, что одежду доставляют через Луганск. На ценниках же написано, что товар
произведен в России. «Все Россия. Информации об украинском импортере – нет. То есть,
неизвестно, каким образом оно оказалось на территории Украины», – рассказывает Максим
Рубец. В государственной фискальной службе Украины на информационный запрос
журналистов по уплате налогов фирмы в украинский бюджет от ГФС пришел ответ, что это
конфиденциальная информация. В открытых источниках о публичном акционерном
обществе «Глория Джинс» информации немного. По данным аналитической системы для
деловой разведки и проверки контрагентов Украины YouСontrol, украинская дочерняя
компания зарегистрирована в Луганске, на улице Ватутина, 89. Налоги в Украине фирма не
платила более полугода. В результате задолжала госбюджету Украины 61 млн грн. «В
Луганске завод работает, мне подтвердили, что он работает. В Луганске труд стоит
дешевле, чем в Китае. Он стоил дешевле еще до войны. А сейчас, пожалуй, вообще копейки
какие-то. Поэтому, собственно, завод этот и работает. Дешево стоит труд человека,
который все это делает», – рассказывает волонтер и военный журналист Родион
Шовкошитный. Еще одно лизинговое предприятие, которое официально импортирует в
Украину российскую одежду, – общество с ограниченной ответственностью «Глория
Джинс», которое «прописано» в Одессе. Во главе именно этого предприятия до 2013 года
cтояла и нынешняя руководительница дочернего отделения «Глория Джинс» в Луганске
Наталья Данченко. По информации Родиона Шовкошитного, существует схема доставки
товара, сделанного в Луганске – например, в подконтрольный Украине Северодонецк.
«Продукцию он свою вывозит по той схеме, которая была раньше: то есть на Россию. Из
России оно заходит, будто произведено в России, также завозится туда продукция,
произведенная якобы в Китае. И еще одна схема: завозится как конфискат. На ящиках,
которые поставщик забрасывает в магазины, написано: конфискат», – отмечает Родион
Шовкошитный. Журналисты официально обратились в российскую компанию «Глория
Джинс», чтобы получить ответы. Но компания не вышла на контакт.
Читать полностью >>>
По материалам dnews.dn.ua
Переселенка создала бренд оригинальных
мягких игрушек и кукол
07.08.2017

Наталья Держипильская основала собственный бренд игрушек
ручной работы "Denata Toys". Она открыла собственный магазин, где
продает свои изделия и проводит мастер-классы…
Выехала туда в 2014 г. с из Ясиноватой Донецкой области. Она по образованию швея.
Некоторое время работала в местном ателье. Впоследствии увлеклась пошивом игрушек и
превратила любимое дело на заработок. Наталью во всем поддерживает мама. Она
помогает дочке шить игрушки и развивать бренд. "Решила сделать подарок для близкого
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18.08.2017

Значну партію незаконно переміщуваного товару виявили
співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно з представниками
Управління СБУ у Чернівецькій області.
Під час здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу
комерційного призначення, що прямував з Туреччини до України, митники прийняли
рішення про здійснення повного огляду товару. Під час перевірки встановлено
невідповідність кількості та ваги наявного вантажу відомостям, заявленим в
товаросупровідних документах. Таким чином, упереджено спробу незаконного
переміщення товарів шляхом подання як підстави для їх переміщення документів, які
містять неправдиві відомості щодо ваги та кількості. Щодо 43-річного водія однієї з
транспортних фірм Буковини митниками порушено справу про порушення митних правил
за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар
«Тканина» іноземного виробництва вагою майже 20 тис. кг вилучено на склад митниці.
Його орієнтовна вартість становить понад 1 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
Тропа в Европу: украинские обувщики получат
преференции от ЕС
22.08.2017

Украинские производители обуви получат преференции от
Европейского союза. Об этом рассказала LIGA.net заместитель министра
экономики - торговый представитель Украины Наталия Микольская.
Предварительно с 1 октября отменяются пошлины на экспорт части украинской
обуви (на обувь на резиновой и пластмассовой подошве пошлину отменят позднее - с 1
января 2019 года. - Ред.) в страны ЕС. "Ожидается, что соответствующее решение будет
официально опубликовано в конце сентября 2017 года", - говорит она и добавляет, что
льготы будут действовать на протяжении трех лет. Обувщики смогут нарастить экспорт в
страны ЕС примерно на 20%, но первые результаты будут видны только через год. Экспорт
обуви из Украины в страны ЕС на протяжении последних двух с половиной лет растет.
Например, если в 2015 г. производители поставили на европейский рынок товаров на $151
млн, то в 2016 г. - $164 млн, говорится в отчете Государственной службы статистики. По
данным ведомства, за пять месяцев этого года компании экспортировали обуви на $73,8
млн, а по итогам года объем поставок может превысить показатели прошлого года.
Воспользуются ли фабрики преференциями? Около 10% продукции наша компания
поставляет за границу, преимущественно в Грузию, Молдавию, Израиль и Канаду,
рассказывает LIGA.net директор обувной фабрики Берегиня Нина Бас. "Пробные партии
отправлены в Чехию и Австрию", - сообщает она. Бас говорит, что после отмены пошлин
Берегиня планирует расширить перечень зарубежных контрагентов. Украинская обувь в
среднем на 30% дешевле по сравнению с аналогами, выпущенными в странах ЕС,
перечисляет преимущества местных производителей президент Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. "Украинские фабрики выпускают
неплохие модели, которые продаются уже не только на рынках. Местные товары успешно
конкурируют с иностранными аналогами внутри страны. Поэтому проблем не будет и на
внешних рынках", - уверен эксперт. Дорошенко прогнозирует, что первые результаты
действия отмены пошлин будут видны не ранее чем через год. Столько времени
понадобится украинским производителям для поиска и подписания договоров с крупными
оптовыми компаниями. В странах ЕС рынок контролируется крупными торговыми сетями,
и чтобы подписать с ними контракт, надо производить несколько миллионов пар обуви в
год, признает Нина Бас. "Наша компания выпускает только 500 000 пар в год", - добавляет
она. Поэтому основной упор в странах ЕС небольшие производители будут делать на
отдельно стоящие магазины или локальные сети.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Возобновивший работу Жидачевский ЦБК за 3 мес. выпустил
продукцию на 57,6 млн грн
17.08.2017

ЖЦБК (Львовская обл.), производственная деятельность которого
возобновлена в мае 2017 года после простоя с осени 2014 года, по итогам
мая-июля произвел продукцию на 57,63 млн грн.
Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", при этом основной рывок
в объемах производства комбинат сделал в июле - по итогам мая-июня этот показатель
составлял 19,83 млн грн. За этот период комбинатом выпущено 1,06 тыс. тонн бумаги, 5,12
тыс. тонн тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и 1,7 млн кв. м гофротары.
Всего в Украине с начала 2017 г. выпущено 512,7 тыс. тонн бумаги и картона и 552 млн м²
гофроящиков. Как сообщалось, к октябрю 2017 г. комбинат запланировал выйти на полную
мощность производства и увеличить количество работников до 750 чел. (в мае работало
539 чел.). Собственники входящего в структуру холдинга "Основа" ЖЦБК, которых связывают с группой "Приват", остановили комбинат в сентябре 2014 г. после поэтапного закрытия ряда его производств, мотивируя это решение экономической неэффективностью.
ЖЦБК, некогда входивший в тройку ведущих предприятий отрасли и единственный тогда в
Украине производитель газетной бумаги, введен в эксплуатацию в 1951 г., в лучшие 2000-е
годы объем его производства достигал 500 млн грн. По состоянию 1 квартал 2017 года
Milford Trading Ltd (Белиз) владеет 21,1175% ПАО "ЖЦБК", Halefield Holdings Limited (Белиз)
- 12,0899% акций, Hangli International Holdings (Британские Виргинские о-ва) - 20,154%. Еще
19,2181% принадлежит ПЗНВИФ "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет
Менеджмент" (связан с предпринимателем Константином Григоришиным).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рейтинг облигаций «ФФ «Дарница»
серий А-J на уровне uaАА
31.07.2017

НРА «Рюрик» повысило долговому инструменту (облигационному
выпуску серий А-J) ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» долгосрочный
кредитный рейтинг до уровня uaАА с прогнозом «стабильный».
В процессе рейтинговой оценки долгового инструмента (облигационного выпуска
серий А-J) ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» определен ряд факторов, с полным
перечнем которых можно ознакомиться на сайте НРА «Рюрик». Далее приведены ключевые
факторы: 1) Сохранение высокой прибыльности деятельности ЧАО «ФФ «Дарница». Так, по
итогам 3 мес. 2017 г. Компания получила валовую прибыть в размере 293,7 млн. грн. и
чистую прибыль в размере 81,8 млн. грн. Показатели рентабельности активов (ROA) и
собственного капитала (ROE) составили 3,34% и 4,41% соответственно. 2) Высокие
значения показателей EBIT и EBITDA, что говорит о значительном объеме денежных
поступлений, которые могут быть использованы для оплаты процентов по облигациям.
Так, объем EBITDA по результатам 3 мес. 2017 г. составил 89,8 млн. грн. 3) Высокий объем и
тенденция к росту дебиторской задолженности Общества, что может свидетельствовать о
невысокой платежной дисциплине контрагентов компании. По состоянию на 01.04.2017 г.
объем дебиторской задолженности Эмитента составлял 790,9 млн. грн., что соответствует
40% оборотных активов и 27% совокупных активов Эмитента.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
имфармзавод "Красная звезда" планирует размещение
облигаций серий K-Q на 21 млн. грн.
03.08.2017

Наглядовою радою ПАТ "ХФЗ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" (Протокол № 01/08 вiд
01.08.2017 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на
суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
До приватного розміщення пропонуються іменні; відсоткові; звичайні
(незабезпечені) облігації, загальна кількість облігацій: 21000 (двадцять одна тисяча) штук,
сума цінних паперів - 21 000 000,00 (двадцять один мільйон ) гривень , спосіб розміщенняприватний .Облігації випускаються сімома серіями: K, L, M, N, O, P, Q. Кількість облігацій та
серії облігацій: Серії K -3000 ( три тисячі ) штук; Серії L -3000 ( три тисячі ) штук; Серії M3000 ( три тисячі ) штук; Серії N-3000 ( три тисячі ) штук; Серії O -3000 ( три тисячі ) штук;
Серії P -3000 ( три тисячі ) штук; Серії Q -3000 ( три тисячі ) штук; Загальна номiнальна
вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй: Серії К -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії L -3 000 000
(три мільйони) грн.; Серії M-3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії N -3 000 000 (три мільйони)
грн.; Серії O -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії P -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії Q -3
000 000 (три мільйони) грн.; Спосiб розмiщення облiгацiй - приватний. Щодо розмiщення
облiгацiй цього випуску емiтент не користується послугами андеррайтера або фондової
бiржi. Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй не приймалось. Співвідношення (у
відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних
сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів
(крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного
капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - 1105,26 %
Читати повністю >>>
За матеріалами cbonds.info
Фармак выиграл два научных гранта
на полмиллиона евро
04.08.2017

Фармацевтическая компания Фармак выиграла два гранта от
программы фундаментальных исследований Горизонт-2020 на общую
сумму свыше 500 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба Фармак.
Эти средства будут направлены на рабочие поездки работников Фармак для обмена
исследованиями и инновациями с ведущими международными научными институтами и
фармацевтическими производителями. В 2014 г. Европейская комиссия ввела программу
по поддержке фундаментальных исследований Горизонт-2020. В рамках программы было
выделено ≈ €80 млрд. на период 2014-2020 гг. на финансирование проектов, направленных
на развитие науки и инноваций в трех направлениях: передовая наука, лидерство в
промышленности и общественные вызовы. Заявки на получение грантов принимались от
консорциумов, в состав которых входили научные организации и промышленные
предприятия. Совместно с Институтом органической химии Академии наук Украины,
кафедрой химии Университета Хельсинки (Финляндия), Институтом полимеров,
композитов и биоматериалов, Pozzuoli (Неаполь, Италия), Фармак создал консорциум
VAHVISTUS. Его партнерами также стали Национальный институт исследований Амазонии
(INPA, Бразилия), Университет Ibn-Tofail (Кенитра, Марокко) и Университет Флориды
(Гейсвиль, США). VAHVISTUS разработал грантовую заявку на тему Интегрированная
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разработка "умных"нано-структур для адаптативной доставки к клеткам-мишеням
(направление передовая наука). Эта наработка поможет в решении вопроса лечения
неизлечимых тропических болезней и предоставит инструменты для разработки
нанопрепараты. Грантовая заявка прошла отбор и получила финансирование от программы Горизонт - 2020 в размере €990 тыс. Доля компании Фармак в этом гранте составила
более 200 тыс. евро. Фармак также присоединился к консорциуму ORBIS. В его состав также
вошли Университет Познани (Польша), Университет Варшавы (Польша), Университет НьюДжерси (США), Университет Дублина, в частности Тринити колледж (Ирландия), кафедра
фармации Университета Хельсинки (Финляндия). Промышленными партнерами
консорциума стали фармацевтическая компания Zentiva (со штаб-квартирой в Праге,
Чехия) и Applaid Process Consulting (Ирландия). ORBIS разработал и подал грантовую заявку
на тему Процесс фармацевтической разработки и решения проблем с растворимостью и
биодоступностью АФИ (направление передовая наука). На ее реализацию Горизонт-2020
выделил 2,27 млн евро. Грантовая доля Фармак составила более 300 тыс. евро.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Суд подтвердил решение АМКУ о наложении штрафа на
крупнейшого дистрибютора лекарств
19.08.2017

Суд подтвердил правильность решения АМКУ о наложении штрафа
на швейцарскую фармацевтическую компанию "Алкон" и ряд украинских
фармдистрибьюторов за сговор при участии в государственных тендерах.
Согласно сообщению, 16 августа Киевский апелляционный суд оставил без
удовлетворения апелляционную жалобу ООО "БаДМ" на штрафные санкции со стороны
АМКУ. Напомним, что Антимонопольный комитет наложил на вышеупомянутого
фармдистрибьютора 302,38 тыс. грн штрафа. На данный момент компания не выплатила
его. Отметим, что все остальные дистрибьюторы и сама фармкомпания не оспаривают
решения комитета и выплатили штрафы. Фармкомпания "Алкон" первая из пяти компаний
выплатила штраф в 937,526 тыс. грн. Дистрибьютор "Оптима Фарм" погасил штраф в
69,503 тыс. грн. "Вента.ЛТД" выплатила штраф на 1094 грн. Компания ЗАО "Альба Украина",
по мнению АМКУ, также участвовала в сговоре, и была оштрафована на 339,99 тыс. грн. Но
так как в 2014 году дистрибьютор обанкротился, информации об оплате штрафа нет.
Напомним, что в сентябре 2016 года АМКУ оштрафовал на 1,65 млн грн пятерых крупных
участников фармацевтического рынка за сговор при участии в гостендерах. "Комитет
пришел к выводу, что фармпроизводитель "Алкон Фармасьютикалз ЛТД" (Швейцария) и
дистрибьюторы ООО "БаДМ", ООО "Вента.ЛТД", ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" и ЗАО "Альба
Украина", заключив соответствующие дистрибьюторские договоры, своими действиями
привели к завышению цен на лекарственные средства при реализации через процедуры
государственных закупок",— говорится в сообщении АМКУ. Отметим, что четыре
дистрибьютора ("БаДМ", "Оптима-Фарм", "Вента" и "Альба"), которые оштрафованы АМКУ,
являются крупнейшими на рынке Украины и до 2014 года контролировали 90% всех
отгрузок лекарственных средств (в денежном выражении). Об этом пишет "ТОП-100.
Крупнейшие медицинские компании Украины".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ФГВФЛ продал почти 1%
"Галичфарма"
29.08.2017

ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) продала на открытом аукционе 64 960 акций ПАО "Галичфарм"
(0,76% от уставного капитала предприятия) на сумму 1 014 061,82 грн.
Как сообщает пресс-служба группы, пакет акций находился на балансе
ликвидируемого банка "Финансы и Кредит". Аукцион состоялся на бирже ПФТС. "Это были
третьи торги по данному лоту. Стартовая цена лота на начало аукциона находилась на
уровне 1 004 021,60 грн, по итогу торгов акции были проданы с разницей плюс 1% к
стартовой цене, по 15,61 грн за штуку", - сообщила руководитель отдела брокерского
обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко. Решением исполнительной
дирекции ФГВФЛ от 12 сентября 2016 г. ООО «Инвестиционный Капитал Украина», которое
входит в группу ICU, включено в перечень торговцев, предоставляющих брокерские услуги
по продаже ценных бумаг, находящихся в собственности ликвидируемых банков.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА

Швейцарский производитель косметики
открывает "дочку" в Украине
29.08.2017

Швейцарский производитель косметики Weleda открывает дочернюю
компанию в Украине. Об этом в интервью Delo.ua рассказала региональный
директор Наталья Ярмоленко.
"Мы присутствуем на рынке Украины уже 10 лет. Последние 5 лет мы наблюдаем
рост интереса к натуральной косметике со стороны украинского потребителя. Видим, что
пришло время укрепить позиции бренда на рынке",- говорит Ярмоленко. Украинской
"дочкой" будет управлять немецкий офис. Генеральным директором украинской компании
станет Ольга Беме. Сейчас она управляет офисами в России. "В Украине мы открываем
собственный отдел продаж и маркетинга. Все остальные подразделения будут отданы на
аутсорсинг", - рассказала она о будущей структуре компании. Бренд косметики Weleda
существует с 1921 года. Главный офис швейцарского концерна находится в Арлесхайме,
Швейцария. Сегодня бренд представлен в более чем 50 странах, в 17 из них работают
дочерние компании. На данный момент компания владеет двумя производствами в
Швейцарии и Германии.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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На Житомирщині з'явилася фабрика з
виробництва канцтоварів

В Украине продолжает дорожать
строительство

31.07.2017

На Житомирщині у селищі Брусилів з'явилася фабрика з виробництва
канцтоварів, що діє під власними торговими марками для українського та
європейського ринків.
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області
видано сертифікат про готовність до експлуатації виробничо-складського комплексу ТОВ
«Фабрика Папірус» на Житомирщині. «Нові виробничі потужності національного
виробника з виготовлення канцтоварів, товарів для офісу та школи запущено в селищі
Брусилів на вулиці Базарній, 25. Загальна площа приміщення складає понад 1,5 тис. кв. м, а
потужність виробництва – 167 тис. файлів для паперу на місяць», - сказано у повідомленні
прес-служби відомства. Також зазначається, що ТОВ «Фабрика Папірус» (Брусилів,
Житомирська область) – перша в Україні фабрика товарів з поліпропілену, що виробляє
товари під власними торговими марками для українського та європейського ринків.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

08.08.2017

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январеиюне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли
на 12,4%, сообщает Государственная служба статистики
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные
работы в сфере строительства нежилых зданий – на 14,1%, а также в сфере возведения
транспортных сооружений – на 13,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительномонтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 10%.
При этом стоимость СМР в июне 2017 года по сравнению с маем выросла на 0,8% (в мае
стоимость по отношению к апрелю выросла на 0,5%). Наибольший рост цен на СМР в июне
зафиксирован в сфере строительства жилых зданий – на 1%. В Госстате отметили, что
данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Завод «Дунапак-Таврия» встречает
Гройсмана

Строительные предприятия Украины
увеличили объемы работ

16.08.2017

На Херсонщине пребывает Премьер Украины В.Гройсман. После
осмотра дороги «Олешки-Голая Пристань-Скадовск», он направился на
завод гофрокартонной продукции Dunapak Tavria.
Сопровождают Гройсмана первые лица области. На заводе премьеру показали
работу современного производственного комплекса по изготовлению гофрокартонной
тары, где сегодня работают более 80 человек, познакомили с организацией труда на
предприятии. В свою очередь, Гройсмана интересовала техника безопасности,
сотрудничество с таможней. И тут же Владимир Борисович подчеркнул, что никаких
проблем с этой структурой у завода возникать не должно. Напомним, 11 апреля 2013
концерн Dunapack Packaging, входящий в австрийскую промышленную группу Prinzhorn
Holding, официально открыл новый завод по производству гофрокартонной упаковки
Дунапак Таврия в Херсоне. Общий объем инвестиций в новый завод в Цюрупинске составил
38 млн. евро. При достижении полной рабочей мощности завод создаст до 250 рабочих мест
и совместно с функционирующим заводом во Львовской области увеличит общую
производительность Dunapack Packaging в Украине, что позволит занять около 20%
украинского рынка упаковочной продукции. Новый завод производительностью 150
миллионов кв. м. гофрокартонной упаковки в год оснащен скоростным гофроагрегатом
BHS шириной 2,5 м. Несколько перерабатывающих линий выпускают плоскую и
ротационную высечку и четырехклапанные короба с флексопечатью. …
Читать полностью >>>
По материалам news.online.ua

22.08.2017

Строительные предприятия Украины в январе-июле 2017 года
увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 24,2% – до 44,2 миллиарда гривен.
В частности, как сообщила Государственная служба статистики Украины, объемы
работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 20% – до 23,2
миллиарда гривен, в том числе по строительству жилых домов – на 15,3%, до 11,9
миллиарда гривен, по строительству нежилых зданий – на 25,7%, до 11,3 миллиарда
гривен. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 29,5% – до 20,96
миллиарда гривен. В Госстате отмечают, что работы по новому строительству,
реконструкции и техническому перевооружению в январе-июле составляют 77,8% от
общего объема, тогда как работы по капитальному и текущему ремонту – 12,3% и 9,9%
соответственно. Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный
период увеличили объемы работ на 28,8% – до 11,34 миллиарда гривен, выполнив 25,7% от
общего объема работ в стране. В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные
приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Уряд схвалив законопроект про ринок
будівельних виробів

ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СИРОВИНИ. РИНОК ГОТОВИХ ВИРОБІВ

18.08.2017

На Житомирщині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину
на пʼять мільйонів гривень
17.08.2017

Групу «цеховиків», які займалися скупкою і обробкою незаконно
видобутого бурштину, викрили на Житомирщині співробітники СБУ спільно
з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Четверо мешканців Коростенського і Лугинського районів – скуповували бурштинсирець у нелегальних копачів на Житомирщині та Рівненщині. Огранка «сонячного
каменю» відбувалася у гаражі одного із зловмисників, де вони облаштували підпільний цех.
Під час 10-ти санкціонованих обшуків у скупників та учасників «бурштинового» бізнесу
правоохоронці вилучили майже 100 кг необробленого бурштину-сирцю великої фракції,
близько 7 кг обробленого бурштину, спеціальне обладнання: чотири станки для огранки
каменю, пристрої прийому-скупки бурштину, а також чорнові записи ділків. За попередніми
висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого «сонячного каменю» становить
п’ять мільйонів гривень за цінами «чорного ринку». Відкрито кримінальне провадження за
ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua

Ми запроваджуємо європейські підходи до безпеки будівель, перехід
на декларативний принцип у підтвердженні придатності будівельних
виробів для застосування.
А також підвищуємо ефективність заходів державного ринкового нагляду
відповідно до нового Регламенту ЄС №305/2011. Про це заявив на засіданні Уряду Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко, коментуючи схвалення Урядом законопроекту «Про основні вимоги до споруд, а
також умови розміщення на ринку будівельних виробів». «Відтепер виробник будівельної
продукції зобов’язаний надавати декларацію експлуатаційних характеристик або технічне
свідоцтво про апробацію. В цих документах мають зазначатись характеристики щодо
механічної стійкості, пожежної безпеки, енергоефективності, доступності тощо. Для
споживача – це захист його прав. У такий спосіб виробник вичерпно інформує його про
якість і безпеку своїх будівельних виробів», - зазначив Геннадій Зубко. Після прийняття
парламентом законопроекту в Україні буде створена організаційна структура, яка
займатиметься передексплуатаційною перевіркою будівельних виробів, аналогічна
європейській. Вона працюватиме у конкурентному середовищі на суто ринкових засадах.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

SUNTILE и Завод Решетчатого Настила присоединились
к участникам УЦСС

Мала пластика Дружківського
фарфорового заводу

02.08.2017

28.07.2017

Дружківський фарфоровий завод за обсягом виробництва
фарфорових виробів на душу населення в останній чверті ХХ – в першому
десятилітті XXI ст. був одним з лідерів серед українських фарфорових
заводів та провідним на Лівобережній Україні.
Він спеціалізувався на виготовленні високоякісного столового та чайного посуду,
подарункових наборів та ваз, а на межі ХХ – XXI ст. засвоїв випуск фарфорової статуетки в
промислових масштабах… Важливою передумовою будівництва заводу у цій місцевості –
місто Дружківка, Донецької області, – була наявність на Донеччині багатющих запасів
необхідної сировини – каоліну (найбільша кількість родовищ в Україні) та зручність
транспортного сполучення залізницею. Глина з Дружківського кар'єру пластична,
вогнетривка, відзначається відмінною білизною та якістю... Будівництво підприємства
розпочалося в 1966 і тривало до 1971 р. Завод введено в дію 8 листопада 1971 р. За
проектом він мав стати одним з найпотужніших в Україні з випуском у 20 млн. од. виробів
на рік. Фактично в період з 1987 по 1992 рр. завод реалізував 26,4 млн. од. столового
фарфору. Протягом свого існування підприємство змінювало назву та форму власності. В
радянський період: з 1971 – до 1993 р. – «Дружківський фарфоровий завод імені 50-річчя
СРСР». В 1993 – 2002 рр. – Дружківська колективна торгово-промислова фірма «Ранок»; в
2002 – 2004 рр. – ТОВ «Фарфор», від 2004 р. – ООО «Дружківський фарфоровий завод», в
підпорядкуванні корпорації «Індустріальна спілка Донбасу». Відомо, що декілька років тому
завод був викуплений російськими підприємцями. Ще в 2013 р. він працював. Однак з
виходом Донецького регіону з-під державного контролю України в 2014 р., веденням на
території бойових дій, діяльність заводу припинилася. За неперевіреними даними все
устаткування розібрано, експонати заводського музею розпродано. …
Читати повністю >>>
За матеріалами prostir.museum
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Компания SUNTILE основана в 2011 г. и является национальным
производителем кровельных и фасадных материалов из оцинкованной
стали c полимерным покрытием: металлочерепицы, металлосайдинга,
профнастила и т.д.
Производственный комплекс SUNTILE оснащен современным оборудованием от
европейских и финских производителей, что позволяет выпускать широкий ассортимент
продукции высокого уровня. «УЦСС нам интересен как отраслевое объединение, где мы
можем обмениваться знаниями и опытом со всеми участниками. Объединяя ведущие
компании в сегменте стального строительства, Ассоциация способна эффективно
представлять и лоббировать интересы отрасли, в том числе на государственном уровне, –
прокомментировал СЕО Suntile Сергей Холодов. – Став членом УЦСС мы получили
возможность подняться на следующий уровень профессионального развития как
компании, так и ее сотрудников». Основное направление деятельности Завод Решетчатого
Настила (ЗРН) – производство сварного решетчатого настила в широком ассортименте от
20х2 до 150х10 мм. Производство ЗРН совмещено с заводом горячего оцинкования, что
позволяет выполнять заказы в сжатые сроки и предлагать конкурентные цены на рынке.
«ЗРН – новое предприятие и мы ставим за цель максимальное распространение среди
профессионалов информации о заводе и производимой продукции, – сообщил Директор
ЗРН Виталий Притула. – Поскольку УЦСС за последние годы стал действительно «клубом
профессионалов рынка металлостроительства» и ведет большую маркетинговую работу
среди строителей и девелоперов, мы очень оптимистично смотрим на участие в
Ассоциации как возможность продвижения среди целевой аудитории». Отметим, что на
сегодня в состав Ассоциации входят 44 ведущие компании, работающие во всех сегментах
стального строительства.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УЦСС
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На Тячівщині будується новий
асфальтний завод

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ.

В ГПУ завершили расследование по незаконному
использованию 80 га земли под Киевом

21.08.2017

Голова Тячівської райдержадміністрації та перший заступник
відвідали з робочим візитом будівництво асфальтного заводу в смт
Буштино. Повідомляє прес-служба Тячівської Райдержадміністрації.
Підприємство дасть змогу створити належні умови для будівництва та покращення
автошляхів району. Новий завод матиме найсучасніше обладнання і техніку для
виготовлення та укладання асфальту. "Відкриття таких заводів зазвичай є знаком
покращення інвестиційного клімату в державі. Функціонування якого забезпечить
робочими місцями жителів Буштина та прилеглих населених пунктів Тячівщини", –
відзначив голова райдержадміністрації, Василь Дем’янчук. Інвестор зацікавлений в
співпраці з керівництвом району та селищною радою, для того щоб покращити стан
інфраструктури селища, вважаючи це своїм обов’язком, адже саме на території Буштина
буде розташована потужність заводу. Нагадаємо, на одещині відкрили новий асфальтний
завод. Вартість обладнання на заводі становить 26 млн грн, а потужність виробництва –
165 тонн на годину. Підприємство буде виробляє асфальти всіх типів. Там працевлаштують
близько 100 місцевих жителів. Їх заробітна плата складе – 15-16 тис грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Госстройкомпания "Укрбуд" во II кв.-2017 увеличила
чистую прибыль в 1,6 раза

08.08.2017

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное
расследование в уголовном производстве по подозрению действующих
городского главы Бучи Анатолия Федорука и секретаря Бучанского
горсовета.
Как сообщили в ГПУ, вышеуказанные действующие чиновники, а также бывшие
начальники отделения Государственного комитета по земельным ресурсам в городе Буча
Киевской области подозреваются в злоупотреблении служебным положением, передает
СтройОбзор. Как установило следствие, на протяжение 2002-2015 гг. служащие незаконно
передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га,
что нанесло убыток государству в размере 400 млн. грн. В ближайшее время
обвинительный акт будет передан обвиняемым и их защитникам и направлен на
рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи (ч.2 ст. 364 Злоупотребление
властью или служебным положением) УК Украины предусматривают наказание в виде
лишения свободы на 3-6 лет со штрафом от 500 до 1 000 необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан и запретом занимать определенные должности и заниматься
определенными видами деятельности на срок до 3 лет. Напомним, 11 октября 2016 года
ГПУ сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского горсовета в незаконной
передаче в собственно земель лесного фонда.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
 ЖИТЛОВА
 ПРИВАТНІ БУДИНКИ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

22.08.2017

Государственное ПАО "Строительная компания "Укрбуд", входящее в
УГСК "Укрбуд" (Киев), в апреле-июне 2017 г. увеличило чистую прибыль в
1,6 раза по сравнению с апрелем-июнем 2016 г. - до 4,399 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый
доход вырос в 1,6 раза и составил 160,012 млн грн. Валовая прибыль ГПАО "СК "Укрбуд" во
втором квартале 2017 года увеличилась на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года - до 21,624 млн грн, а операционная прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила
7,887 млн грн. Нераспределенная прибыль компании с начала 2017 года к концу июня
увеличилась на 9,7% - до 15,726 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ГПАО "СК
"Укрбуд" за первое полугодие 2017 года снизилась на 36,1% по сравнению с концом 2016
года и составила 168,874 млн грн. По результатам первых двух кварталов текущего года
компания лишилась долгосрочных обязательств в размере 288,429 млн грн, а ее текущие
обязательства выросли на 31,8% - до 519,353 млн грн. Как сообщалось, ГПАО "СК "Укрбуд" в
2016 году увеличило чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом - до 6,048 млн
грн, ее чистый доход также вырос в 1,9 раза и составил 304,051 млн грн. ГПАО
"Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году и входит в
состав УГСК "Укрбуд". Компания занимается проектированием и строительством объектов
промышленного и гражданского назначения, подготовкой кадров для стройотрасли. В
состав "Укрбуда" на конец 2016 года входили 19 дочерних предприятий в Украине.
Собственником 100% акций ГПАО, согласно данным НКЦБФР, на первый квартал 2017 года
являлся Кабинет министров Украины. Зарегистрированный капитал ГПАО "СК "Укрбуд" на
3 августа 2017 года составлял 193,136 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Київрада віддасть оточенню Черновецького додаткові
86 мільйонів по «Київміськбуду»

Створено міжвідомчу робочу групу з питань законності
будівництва деяких об'єктів Києва
14.08.2017

За результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра
Геннадія Зубка створено міжвідомчу робочу групу з питань законності
будівництва деяких об’єктів Києва, що викликають суспільний резонанс.
Зокрема, щодо забудов територій колишнього Сінного ринку на вул. БульварноКудрявській, 15-а; вул. Михайла Бойчука, 20-22; вул. Львівська, 15; вул. Горлівська, 212; вул.
Ревуцького, 40; на перетині вул. Ревуцького, 8-к та вул. Анни Ахматової; вул. Сормовська, 3;
вул. Коперника, 7; вул. Мечникова, 11-а; вул. Жилянська, 120-б та у Биківнянському лісі.
Очолив групу заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. За кожним
відомством відповідно до повноважень та компетенцій закріплені завдання. КМДА, ДАБІ та
Держгеокадастр впродовж 10 днів підготують докладну інформацію щодо кожного з цих
об’єктів, хронологію виникнення питання, вжиті заходи, а також пропозиції про
врегулювання конфліктів. Мінрегіон разом із Мінюстом підготують механізми захисту
громадських інтересів у процесі резонансних будівництв, зокрема через суд. Також будуть
проаналізовані закріплені у нормативно-правовому полі механізми з обмеження
поверховості об’єктів в історичних ареалах міст. Крім того, КМДА надасть роз’яснення щодо
чинності містобудівних умов та обмежень забудови Сінного ринку, виданих департаментом
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міськради (КМДА).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Забудовник ЖК "Берген" продовжує роботу,
попри скасування дозволу
22.08.2017

30.08.2017

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов ТОВ
«Фінансова компанія «Новий регіон»» до Київської міської ради щодо
стягнення процентів за користування коштами, сплаченимим за договором
купівлі-продажу 80% акцій «Київміськбуду», і вирішив стягнути з Київради
додаткових 58 млн грн. Про це свідчить рішення суду від 17 серпня 2017 року.
Це вже друга виграна в судах справа «Нового регіону» щодо «Київміськбуду». Раніше
суди ухвалили, що Київська міськрада мусить повернути 28,11 млн грн, як відсотки за
користування чужими коштами. Однак якщо перша справа стосувалась періоду з 25 грудня
2011 по 23 грудня 2014, то теперішній суд розглядав період з 24 грудня 2014 по 15 червня
2017. Відтак загалом сума, яку повинен повернути столичний бюджет сягнув 200 млн грн. (
114 – основного боргу і 86 – процентів). Нагадаємо, у 2009 році ФК «Новий регіон» придбала
80% акцій «Київміськбуду» за 114 млн грн. У 2010-2011 роках суд визнав договір купівліпродажу недійсним, відтак власником акцій залишилась Київська міська рада. У березні
2015 року госпсуд Києва задовольнив позов ФК «Новий регіон» і стягнув із відповідача
114,08 млн грн. – кошти, які було сплачено Київраді за акції «Київміськбуду», а також 50,24
млн грн, як відсотки за користування зазначеною сумою. Це рішення було частково
скасоване в апеляційній інстанції (Вищим госпсудом постанова залишена без змін). Тоді
суд, врахувавши заяву Київради про сплив строку позовної давності, задовольнив вимоги
ФК «Новий регіон» щодо стягнення 114,08 млн грн та процентів лише за період з 25 грудня
2011 по 23 грудня 2014 на суму 28,11 млн грн. Як раніше повідомляли «Наші гроші», ФК
«Новий регіон» встигла продати 66,53%, куплених нею акцій, низці закордонних компаній.
Ці закордонні фірми в судовому порядку домагалися визнання за ними права власності на
акції «Київміськбуду», але їм було відмовлено. Також в кінці лютого – на початку березня
2015 року ці компанії намагалися через суд стягнути з Київради гроші, заплачені за акції.
Свої вимоги вони оцінили в 316,32 млн грн. Позови задоволені не були, оскільки фірми не
мали договірних відносин з Київрадою і могли позиватися з цього приводу тільки до ФК
«Новий регіон». ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» належить компанії з пропискою у
Белізі «Аспра Трейд Лімітед». Офшор пов’язують з оточенням колишнього керівника
Головуправління комунальної власності Києва Анатолія Чуба та екс-зятя Леоніда
Черновецького В’ячеслава Супруненка, який у 2011 році був оголошений в міжнародний
розшук, і знятий з розшуку 27 травня 2014 року відповідно до листа київської прокуратури
від 21 травня 2014 року. Керівником ФК «Новий регіон» є Михайло Піроцький, якого також
підозрюють у шахрайському заволодінні протягом 2007-2010 років в складі організованої
групи земельними ділянками 88 осіб у межах Деснянського району міста Києва. У листопаді
2016 року Голосіївський райсуд відправив справу на додаткове розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роботи на будівельному майданчику по вулиці Потєхіна, поблизу
Голосіївського лісу тривають попри анулювання Держархбудінспекцією
дозволу на їх проведення. Про це повідомили місцеві жителі у facebook.
"Цікава ситуація: Державна архітектурно-будівельна інспекція України дозвіл на
будівництво анулювала, а будівельні роботи знов продовжуються – працює екскаватор та
бурілка. А чи знають про це в Держархбудінспекції?", - йдеться в повідомленні. Користувачі
соцмережі закликають викликати на місце події поліцію, однак місцеві мешканці не вірять
правоохоорцням, адже нещодавно саме поліцейські відтискали жителів і створювали
"живий коридор" для проїзду будівельної техніки. Як відомо, будівництво ведеться впритул
до Голосіївського лісу та озера Дідорівка. У 2016 році громада Голосіївського району кілька
тижнів поспіль блокувала будівництво ЖК "Берген" біля нацпарку. СБУ надала можливість
будувати на державних землях оборони комерційне житло. На місці військової частини
планують звести квартал з 13 будинків (частина з них у 27-поверхів). Відзначалося, що 3
тисяч 269 квартир, побудованих в житловому комплексі "Bergen", тільки 327 планується
віддати замовнику – СБУ, решта – призначені для комерційного продажу. Наприкінці січня
2016 року СБУ просила забудовника багатоповерхового будинку по вулиці Потєхіна, 9 в
Голосіївському районі Києві призупинити роботи через соціальну напругу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.pravda.com.ua
Впровадження державного лізингового житла - позитивний крок
у вирішенні квартирного питання
31.08.2017

Впровадження в Україні державних програм із надання житла на
умовах фінансового лізингу – позитивний крок у вирішенні квартирного
питання для багатьох українців. Про це повідомив Лев Парцхаладзе.
«Введення державного лізингового житла в Україні – колосальні позитивні зміни,
які зможуть вирішити квартирне питання для багатьох українців. Без першого внеску та
додаткових переплат, за спрощеними процедурами та можливістю проживання одразу
після підписання договору – з такими умовами більше українців зможуть придбати власне
житло. Для будівельних компаній це також плюс, адже зростатиме попит на купівлю
квартир. Уряд вже схвалив цю можливість і наразі завдання – створити всі необхідні
правові, нормативні, фінансові та організаційні умови, щоб новий механізм ефективно
запрацював» - повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. Впровадженням нових програм
фінансового лізингу в Україні займатиметься Державна іпотечна установа України. 18
серпня 2017 р. Уряд на своєму засіданні прийняв Постанову № 616 «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1330 і від 17 липня 2009 р. №
768», якою вніс зміни до Статуту ДІУ, розширивши предмет її діяльності. Передбачається,
що джерелами фінансування ДІУ програми фінансового лізингу будуть фінансові ресурси,
залучені під державну гарантію, передбачену Державним бюджетом України на 2017 рік.
Відзначимо, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко
зазначив, що темпи будівництва житла не відповідають потребам у соціальних об'єктах!
Читати повністю >>>
Придбання житла у лізинг – це альтернатива кредитування, яка передбачає оренду житла з правом його
викупу в кінці терміну. Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру
оформлення і деякі податкові пільги для юридичних осіб. …

За матеріалами kmu.gov.ua
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Большая часть открытых до конца 2018 года торговых площадей
Киева придется на Левый берег

«ВТБ Банк» продает столичные БЦ
«Инком» и «Сигма»

16.08.2017

03.08.2017

«ВТБ Банк» объявил о продаже на электронной торговой площадке
СЕТАМ двух бизнес-центров, расположенных в Соломенском районе Киева
– «Инком» и «Сигма», сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Аукцион по продаже БЦ «Инком» по ул. Смоленской, 31-33 пройдет 7 августа 2017
года в системе СЕТАМ. Стартовая цена – 315 миллионов гривен. Общая площадь 7-этажного
объекта составляет 12 380 кв. м. Он размещен на земельном участке площадью 0,2 гектара.
Проведение аукциона по продаже БЦ «Сигма» запланировано на 8 августа 2017 г. Объект
расположен по бульвару Ивана Лепсе, 6 на участке площадью 1 гектар. Площадь 7-этажного
объекта составляет 28 200 кв. м. Стартовая цена его продажи – 420 миллионов гривен.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Рынок офисной недвижимости Киева ожидает
снижение вакантности

До конца 2018 г. в Киеве планируется открытие около 350 тыс. м²
торговых площадей. Такая перспектива стала возможной благодаря
достаточной активизации рынка, рост которого наблюдается с 2016 г.
Так, в прошлом году были введены в эксплуатацию 155 тысяч кв м торговых
площадей. Речь идет о таких торговых центрах, как Lavina Mall, NEW WAY и "Орнамент". "На
начало августа 2017 года в Киеве функционирует 6 региональных, 24 окружных и 16
микрорайонных торговых центров", - рассказывает аналитик рынка недвижимости
компании UTG Дмитрий Терехин. В текущем году был открыт один торговый центр
районного формата – ACADEM-CITY . "В перспективе 2017-2018 годов мы ожидаем введение
в эксплуатацию в Киеве около 350 тысяч кв м торговых площадей. И больше половины
данных площадей будут открываться на Левом берегу, а именно – в Дарницком районе", прогнозирует аналитик UTG.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com

07.08.2017

По итогам 2016 рынок офисной недвижимости столицы был
пополнен введением в эксплуатацию новых очередей в бизнес-центрах
класса «B»: «Протасов» (4 оч.), «Лагода» (3 оч.), «Ирва» (3 оч.) , БЦ по
Лейпцигской, 15 (3 оч.) с совокупной арендуемой площадью 36,9 тыс. м2
Как говорится в аналитическом отчете компании NAI Ukraine "Обзор рынков
недвижимости Киева за первое полугодие 2017 года", таким образом, на конец 2016 года, в
Киеве более 100 бизнес и офисных центров, а общая рыночная предложение приблизилась
к 1700000 М2. В первой половине 2017 новых открытий не было, но к концу года ожидается
ввод около 25 тыс. М2. офисных площадей продолжает тенденцию замедления
девелоперской деятельности. Напомним, что 2016 год ознаменовался активизацией спроса
со стороны арендаторов: наблюдалось большое количество переездов компаний с целью
оптимизации коммерческих условий аренды, или же в связи со структурными
изменениями внутри корпоративов (увеличение / уменьшение офисов). «В 2017 году
позитивные настроения бизнеса сохранились, продолжаются тенденции 2016:
существующие компании используют рыночные условия для улучшения коммерческих
условий. Кроме того, сохраняется влияние мировой тенденции к реорганизации компаний
(поглощение, слияние, разделение и т.д.), в некоторых отраслях экономики закладываются
предпосылки к расширению бизнеса », - комментирует CEO NAI Ukraine Виталий Бойко.
Запрашиваемый диапазон цен за 1м2 помещений в бизнес-центрах класса «А» составил 1830 $ / м2 / мес., В классе «В» 12-18 $ / м2 / мес. (Без учета НДС и эксплуатационных
платежей). Вакантность стабильно невысокая по сравнению с предыдущими периодами до 19%, в то время, как в лучших объектах рынке не превышает 10%. В этих условиях,
вероятно дальнейшее снижение вакантности и стабилизация арендных ставок. Однако, в
связи с привязкой цены за м2 к иностранной валюте, устойчивый рост ставок отложится до
стойкой нормализации макроэкономической ситуации в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
 ТОРГОВА

В 2018 г. группа компаний «Будхаус» начнет строительство
ТРЦ FABRIKA-2 в Запорожье
03.08.2017

Новый ТРЦ будет расположен в центральной части города на
пересечении ул. Глиссерной и Набережного шоссе. Начало активного
строительства планируется на I квартал 2018 года.
Ввод в эксплуатацию первой очереди ТРЦ намечен на начало 2019 года. Общая
площадь 1-уровневрого комплекса составит 85 000 кв.м, арендуемая – 68 000 кв.м.
Развлекательная составляющая будет занимать до 30% площадей. Согласно проекту в ТРЦ
будет работать детский развлекательный центр, 8-зальный кинотеатр, боулинг-клуб и
картинг-центр. Общий объем инвестиций в реализацию ТРЦ оценивается в $80 миллионов.
По словам Максима Гаврюшина, коммерческого директора группы компаний «Будхаус»,
якорные операторы ТРЦ FABRIKA-2 уже определены и согласованы. Большинство из них
являются арендаторами ТРЦ FABRIKA в Херсоне, реализованного компанией в 2012 году. На
сегодняшний день, по данным ГК «Будхаус», на рынке торговой недвижимости Запорожья
представлено девять торговых центров, три из них имеют площадь свыше 15 000 кв.м – это
«Аврора», City Mall и «Украина». «Общая арендуемая площадь всех ТРЦ города составляет
менее 150 000 кв.м, что немного для города с населением почти 800 000 человек», –
отметил Максим Гаврюшин.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Одеський ТРЦ Екватор виставлено
на продаж
07.08.2017

ТРЦ Екватор в Одесі, розташований в Суворовському районі,
виставлено на продаж. Керуюча компанія має намір виручити за одеський
торгово-розважальний центр Екватор $5,5 млн.
Двоповерховий торговельний центр був введений в експлуатацію в листопаді 2016
року. Його загальна площа становить 4600 кв. м, орендна – 3600 кв. м. Серед ключових
орендарів ТРЦ – продуктовий магазин Копійка, меблевий магазин Стіл і стілець, взуттєва
мережа Step, магазин техніки Алло, ресторан Slow Piggi, фітнес-клуб Фітстайл та інші. За
інформацією компанії, що управляє ТРЦ, його середньодобова відвідуваність становить
близько 1000 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Доля свободных площадей в ТРЦ Киева
активно снижается
08.08.2017

Доля свободных площадей в торговых центрах Киева за 2-й квартал
2017 г. снизилась на 3 п.п. – до 6,7%. Это наибольшее квартальное
сокращение вакантности за всю историю современного рынка Киева.
Аналитики компании JLL подчеркнули, что заполнение площадей в торговых
центрах происходит на фоне восстановления макроэкономических показателей и роста
спроса со стороны ритейлеров. С учетом ожидаемых открытий аналитики JLL
прогнозируют дальнейшее снижение доли вакантных площадей, которая к концу года
может составить 4,5-5%. Прогноз ввода торговых центров в 2017 году сохраняется на
уровне 48 тыс. кв. м (при этом, что в первом полугодии не был открыт ни один новый
объект). Во 2-й половине года ожидается открытие 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). На фоне
нулевого ввода и увеличения спроса наблюдается рост максимальных арендных ставок. Во
2-м квартале максимальная арендная ставка выросла на 3% и составила 840 долл. за кв. м в
год (70 долл. за кв. м в мес., без учета НДС и эксплуатационных расходов). …
Читать полностью >>>
По материалам 100realty.ua
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АМКУ разрешил Сбербанку приобрести
ТРЦ "Магеллан" в Киеве
19.08.2017

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ПАО
Сбербанк (Киев) приобрести активы "дочки" группы компаний Край- Край
Проперти (Киев) - в виде целостного имущественного комплекса.
Согласно сообщению АМКУ, объекты сделки расположены на просп. Академика
Глушкова, 13б в Киеве. Отметим, что по соответствующему адресу в настоящее время
действует торгово-развлекательный комплекс ТРЦ Магеллан. Как пишет ИнтерфаксУкраина со ссылкой на данные Госреестра судебных решений, в 2011 году Сбербанк
открыл Край проперти 2 кредитные линии на $51,167 млн и $5 млн. Кроме того, стороны
заключили ипотечный договор, по которому здание ТРЦ Магеллан являлось предметом
ипотеки. Залоговая стоимость предмета ипотеки составляла 461,4 млн грн ($57,9 млн на
тот момент). Стоимость объекта недвижимости, согласно выписке из Реестра прав
собственности на недвижимое имущество, составляет 15,9 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Огляд ринку торгової нерухомості Києва
І півріччя 2017
18.08.2017

Після поступового зміцнення макроекономічних показників у 2016
р, українська економіка продовжила демонструвати ознаки відновлення.
За останніми даними, ріст реального ВВП у 1 кв. 2017 р. становив 2,5% р/р.
Помірний темп інфляції разом із відносно стабільним курсом гривні та зростаючою
реальною заробітною платою у першому півріччі (+11,5% р/р) стимулювали зростання
споживчого попиту. Відновлення споживання підтвердилось зростанням індексу
споживчих настроїв, що досяг 54.9 у червні 2017 року, за даними щомісячного дослідження
споживчих очікувань GfK Ukraine. Організований роздрібний товарооборот в Україні зріс на
7,1% р/р, в той час як у Києві даний показник досяг +9,5% р/р протягом січня-червня.
Тенденції росту споживання стають передумовою для більш жвавого покращення попиту
на торгові приміщення з боку орендарів у майбутньому. Після появи перших ознак
відновлення попиту орендарів, що спостерігались у минулому році, у першому півріччі 2017
року рітейлери суттєво відновили активність, перейшовши від поодиноких відкриттів до
чітко визначеної стратегії експансії. Продовольчі рітейлери (Fozzy Group, «АТБ», Auchan
Group, «ЕКО-маркет») та дрогері сектор (EVA, Watsons) залишались найбільш активними
гравцями на ринку, зважаючи на кількість нових відкриттів. У сегменті гіпермаркетів
відбувся перерозподіл частки ринку між основними гравцями: французька мережа
гіпермаркетів Auchan Group придбала дев`ять гіпермаркетів «Караван», три з яких
розташовані у Києві. Нагадаємо, що у 2013 році було укладено угоду з поглинання
східноєвропейської мережі продуктових магазинів Real, два з яких знаходились в Україні.
Поряд зі стратегією поглинання, після трирічної призупиненої активності, Auchan Group
відновлює природну експансію, плануючи відкриття ще одного гіпермаркету у складі
першої черги ТЦ Rive Gauche до кінця року. Більшість fashion-рітейлерів також оголосили
про наміри розширення протягом року, фокусуючись на торгових центрах в якості локації
для своїх відкриттів. Іспанський рітейлер Inditex планує відкрити 6 магазинів у нещодавно
відкритому ТРЦ Lavina Mall, а також, після оголошення глобального розвитку чоловічої лінії
бренду Stradivarius на початку року, відкрив магазин у ТРЦ Skymall. Польський рітейлер LPP
Group оголосив про відновлення активності в Україні після призупинення своєї діяльності
протягом декількох останніх років. ARGO, «Спортмастер» та O’stin також розпочали
розширення своїх мереж у першому півріччі 2017. Турецький рітейлер LC Waikiki, який не
призупиняв активність у 2014-2016 роках, оголосив наміри відкриття ще десяти магазинів
до кінця цього року. Окрім того, українські бренди Vovk, MustHave, Arber, Anabel Arto та інші
також продовжили розширюватись у торгових центрах. Зростання попиту на торгові
приміщення відбувалось і за рахунок появи нових міжнародних брендів. У першому півріччі
ми зафіксували відкриття дванадцяти нових брендів, серед яких переважали бренди
спеціалізованого одягу (спортивні товари, нижня білизна, дитячий одяг), взуття та одягу
середнього цінового сегменту. ...
Читати звіт повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «CBRE Ukraine»
 СКЛАДСЬКА

NAI Ukraine: вакантність на логістичному ринку нерухомості
Києва знизилася до 9%
02.08.2017

За результатами І половини 2017 р. основні статистичні показники,
що впливають на ринок логістичної нерухомості поліпшуються:
вантажообіг у країні за перші 5 міс. 2017 року зріс на 7% у порівнянні з
аналогічним періодом 2016 р.
При цьому, у Київському регіоні – на рекордні 31%, зазначається в аналітичному
звіті NAI Ukraine. Враховуючи, що роздрібний товарооборот зріс на 11% у перші 5 місяців
2017 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року, активність ритейл і логістичних
операторів, які є основними орендарями логістичної нерухомості, продовжує
відновлюватися. Вакантність протягом року знизилася до 9% за підсумками першого
півріччя, а орендні ставки на ринку залишалися стабільними і знаходилися у діапазоні 2,5-5
дол. / м2. «Поки, девелопмент на ринку залишається обмеженим: останні кілька років
зберігається тенденція превалювання проектів built-to-suit над проектами для відкритого
ринку», – коментує CEO NAI Ukraine Віталій Бойко. Так, і у першій половині 2017 р. введені в
експлуатацію нова секція комплексу FM Logistic під потреби конкретної компанії і нова
черга San Factory, вже повністю реалізована споживачеві. До кінця року, буде введено ще
щонайменше близько 30 тис. м2 площ, з них лише менше 5% – для відкритого ринку. Більш
масштабне спекулятивна пропозиція очікується у 2018 р. В продовження значущої події на
ринку у 2016 року – покупки логістичного комплексу «Термінал Бровари» площею 49 тис.
м2, у першому півріччі 2017 р. був куплений логістичний комплекс Kopylov площею 30 тис.
м2. «Таким чином, ринок логістичної нерухомості демонструє перші ознаки стабілізації,
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завдяки покращенням на ринку торгівлі та логістики, які є основними орендарями
складських площ. Перші успіхи проявляються у підвищенні попиту, зменшення вакантності
і стабілізації орендних ставок. При збереженні позитивної динаміки макроекономічних
показників в економіці, прогнози на 2017 р. для ринку також оптимістичні – очікується
зростання попиту, зміцнення і навіть зростання ставок і зниження вакантності», – зазначив
Віталій Бойко. Як повідомлялося, у І половині 2017 р. товарообіг в Україні підвищився на
10,7% на фоні рекордного покращення споживчих очікувань. ВВП показало зростання в
2,3%, темпи інфляції та девальвації сповільнилися, при зростанні у промисловій, аграрній
та будівельній галузях. Це дозволило піднятися Україні в ряді міжнародних рейтингів,
таких як Doing Business і Human Development Index. Разом з цим, покращилися споживчі
настрої українців і зріс обсяг роздрібного товарообігу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «NAI Ukraine»
 ІНФРАСТРУКТУРА
 Проект «СТІНА»

У ДПСУ розповіли, скільки коштів цьогоріч планують
витратити на проект "Стіна"
07.08.2017

У 2017 році на проект "Стіна" Державна прикордонна служба України
планує витратити близько 500 млн грн. Про це заявив голова
прикордонного відомства Петро Цигикал в інтерв’ю "Інтерфакс Україна".
"На сьогодні за 2015-2016 роки ми отримали 600 млн грн. це близько 15% від
загальної потреби. Планом передбачалося виділення на цей період вже 2,194 млрд. грн. У
2017 р. на проект було виділено 200 млн грн., плюс зміни у бюджет додали ще 300 млн грн.
Загалом, ми очікуємо в цьому році 500 млн. грн., що становить 55% від коштів, необхідних
тільки на цей рік ", - сказав Цигикал. За його словами, є істотне недофінансування цього
проекту, відповідно, сповільнюється і проведення робіт на місці. "Якщо говорити про те, що
вже зроблено, то облаштовано 274,6 км протитанкових ровів, 47,1 км контрольно-слідових
смуг, 84 км огороджень, 179,9 км рокадних доріг", - додав глава Держприкордонслужби.
Цигикал нагадав, що, згідно з проектом, мова йде про кордон з РФ у Харківській,
Чернігівській та Луганській областях. За його словами, до кінця поточного року планується
завершити роботи у Харківській області. Проект було запущено у вересні 2014 році.
Нагадаємо, Генпрокуратура розслідує факт розтрати та привласнення понад 100 млн грн
бюджетних коштів під час виконання робіт з облаштування україно-російського
державного кордону (проект «Стіна»).
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Холодницький назвав імена затриманих за розкрадання
коштів проекту «Стіна»
09.08.2017

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар
Холодницький повідомив імена затриманих вчора осіб, які причетні до
розкрадання коштів проекту «Стіна».
«За наслідками обшуків, було затримано сім осіб. Затриманий був Олександр
Томанюк, це начальник будівництва ресурсного забезпечення адміністрації Державної
прикордонної служби України. Целко Володимир, це колишній начальник першого
окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби. Майданович
В’ячеслав, це офіцер виробничого – технічного відділення, це той, хто здійснював технічний
нагляд», - сказав очільник САП. Окрім того, він повідомив, що затримані також були і
директори фірм, які мали виконувати роботи. «Директор ТОВ «БуцЦетр Витязь», який
здійснював роботи. Олександр Кашуба, директор ТОВ «Агентство захисту інформації».
Сергій Значко, колишній заступник керівника ДП «Чернігівський облавтодор». І один із
посередників, який був і координатором між суб’єктами господарювання, які ці роботи
частково вели, частково не вели, і службовими особами Державної прикордонної служби», сказав Холодницький. Також він зазначив, що підозри затриманим швидше за все будуть
оголошені сьогодні. «Ми будемо наполягати на триманні під вартою з можливістю
внесення застави. Щодо суми застави, то наша задача, щоб була відшкодована сума
завданих збитків. Максимальна сума застави на всіх 16 млн грн», - додав Холодницький.
Нагадаємо, вчора, 8 серпня, НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до
розкрадання коштів проекту «Стіна». Відомо, що на реалізацію проекту «Стіна», станом на 1
лютого 2017 року, вже витрачено 600 млн грн. При цьому, за інформацією ДПСУ, за планом
заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, станом на
31 січня цього року, було облаштовано 83,2 км загороджувального паркану. У ДПСУ, також
заявили, що на завершення проекту «Стіна» потрібно ще 3,4 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
 ДОРОГИ. МОСТИ & ТУНЕЛІ

Голова "Укравтодору" отримав 900%
надбавки до зарплати
10.08.2017

Міністерство інфраструктури погодило встановлення надбавки до
заробітної плати в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за роботу у
січні-лютому 2017 року в розмірі 900%.
"Міністерство інфраструктури погоджує встановлення в. о. голови "Укравтодору" за
результатами роботи в січні-лютому 2017 року надбавки за інтенсивність праці у розмірі
300% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 300%
посадового окладу, премії у розмірі 300% посадового окладу", - йдеться у листі
Мінінфраструктури до "Укравтодору", який оприлюднив на своїй сторінці в Facebook
журналіст Сергій Мальнев. Коментуючи відповідну новину на одному з телеканалів, міністр
Володимир Омелян підтвердив, що у випадку з зарплатнею голови "Укравтодору"
використовується система надбавок. "Міністерство інфраструктури з початку 2015 року
виступило з ініціативою ринкових зарплат для керівників найбільших держпідприємств
України. У випадку "Укравтодору", який є державною службою, у нас немає можливості
встановити ринкові механізми тому ми пішли шляхом надбавок", - сказав Омелян. "Я
вважаю, що Новак – абсолютно якісна людина на своїй посаді. Він отримує достатньо
низьку зарплатню, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, які він має, і
фінансуванням "Укравтодору" в останні роки", - заявив міністр. За його словами, ринкова
зарплата – один із перших запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про
ліві доходи. Наразі офіційної інформації про рівень зарплати (без урахування надбавок - ЕП)
керівника "Укравтодору" немає. Проте відомо, що середньомісячна зарплата попереднього
керівника агентства Андрія Батишева була на рівні 6,39 тисяч гривень. Як відомо, колишній
міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови
"Укравтодору" у жовтні минулого року. Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості
доріг від The World Economic Forum.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Как "делят" ремонт дорог
в Украине
14.08.2017

Одной из особенностей закупок дорожных ремонтных работ
является разделение таких закупок на лоты – отдельные отрезки дороги.
Об этом пишет Наталья Форсюк, директор Национального Секретариата CoST Ukraine.
Что это значит? Сплошной участок дороги, подлежащей ремонту, делится на
несколько отдельных небольших отрезков (1км, 2км, 10 км и т.д.). И для каждого из этих
отрезков объявляется отдельный тендер. Поэтому при подготовке к закупке ремонтных
работ службы автомобильных дорог в областях (САД) должны решить важный вопрос:
объявить одну закупку на весь объем работ или разделить соответствующий участок на
несколько лотов и провести несколько тендеров? Анализ закупок верификаторами CoST
показал, что практика разделения закупки ремонта дороги на лоты является очень
распространенной и имеет как положительные стороны, так и отрицательные.
Положительный аспект: это позволяет привлечь к тендерам большее количество
участников из среднего и малого бизнеса в рамках соответствующего региона, имеющих
собственные или арендованные мощности рядом, а также стимулировать таким образом
развитие конкуренции. Негативный аспект: разделение закупки на лоты делает ее
неинтересной для крупных компаний, работающих на крупных дорожно-ремонтных
проектах по всей территории Украины, поскольку перевозить асфальтный завод и
оборудование к месту строительства/ремонта – экономически невыгодно (ведь речь идет о
коротком участке в 2 -4 км). Предлагаем рассмотреть эту проблему на конкретном примере.
В Полтавской области состоялась закупка работ по текущему среднему ремонту дороги М22 Полтава – Александрия на участке км 32+000 - км 48+000, общая протяженность
которой – 16 км. Согласно тендерной документации, эти 16 км были разделены на пять
отдельных лотов: 3 лота по 4 км и 2 лота по 2 км. Если мы посмотрим на эту закупку с точки
зрения возможных преимуществ, а именно – максимального привлечения малого и
среднего бизнеса, то результаты весьма интересны. Ведь победителем по всем 5-ти лотам
стал ООО Ростдорстрой. Важно также отметить, что стоимость текущего среднего ремонта
в Украине на сегодня колеблется от 2,5 до 15 млн гривен за километр. Окончательная
цифра, конечно, зависит от количества полос движения, их ширины и конструктивного
решения ремонта. В нашем случае (ремонт дороги М-22) общая ожидаемая стоимость работ
по всем лотам (16 км) составила 207,8 млн гривен. То есть достаточно много. Подчеркнем,
что самая высокая ожидаемая стоимость 1 км была по лоту №2 и равна 14,175 млн гривен,
а наименьшая – по лоту № 4 и составила 11,85 млн гривен. Следовательно, разница в
ожидаемой стоимости за 1 км составляет 2,325 млн гривен, или 16% (и речь идет,
напомним, о текущем среднем ремонте!), хотя дорога М-22 на этом участке имеет 2
техническую категорию, то есть площадь ремонтируемых участков одинакова. А теперь
посмотрим на показатель экономии в Prozorro, то есть на разницу между ожидаемой
стоимостью и стоимостью, которую предложил победитель тендера. По всем 5-ти лотам
такая экономия составила от 0,8% до 2.1% (всего лишь). Верификаторы CoST обратили
внимание и на другие особенности этой закупки также: 1) Разница между ценовым
предложением победителя тендера – Ростдорстрой – и следующим ценовым предложением
участника торгов максимально достигла всего лишь 0,5% (во всех 5 тендерах). Что может
быть признаком предварительной договоренности участников. 2) Участие в торгах по
каждому из 5 лотов брали всего 3 компании: Ростдорстрой, Дорлидер, ДРСУ-48. Что
вызывает беспокойство и тоже наталкивает на мысль о предварительной договоренности
участников. Следовательно, в данном случае разделение участка на отдельные небольшие
лоты ставит под сомнение заинтересованность заказчика в присутствии на украинском
рынке крупных дорожно-строительных компаний, в том числе и иностранных, которые
имеют значительные логистические затраты и большие первоначальные затраты на
локализацию машин и механизмов.
Читать полностью >>>

© Наталья Форсюк, директор
Национального Секретариата CoST Ukraine

По материалам biz.nv.ua
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 КЕРУЮЧІ КОМПАНІЇ

Для ЖЕДів закупили 15 тисяч одиниць інвентаря та
понад 10 тисяч – комплектів одягу
11.08.2017

Цього року комунальні керуючі компанії придбали майже 15 тисяч
одиниць інвентаря для роботи двірників та прибиральників. Про це заявив
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Персональну відповідальність за належні умови роботи персоналу та якість
прибирання на місцях несуть керівники керуючих компаній та керівники ЖЕД (житловоексплуатаційні дільниці). «Умови праці робітників у ЖЕДах повинні стати кращими. Лише
за цих умов ми зможемо підвищити якість послуг, що надаються. За два роки ми вперше
запровадили спецодяг для комунальників, придбавши понад 10 тисяч комплектів одягу, за
останні півроку підвищили зарплати для двірників, слюсарів, сантехніків, електриків та
інших. Ми зараз долаємо «кадровий голод» у сфері, адже середня заробітна плата робочого
персоналу, двірників, слюсарів, складає зараз 5-7 тисяч», – сказав Петро Пантелеєв. За його
словами, в ході підготовки до зими закупили близько 15 тисяч одиниць різного інвентаря.
«Однак місто має намір і надалі перевіряти реальний стан прибирання, виконання звернень
людей та умови роботи. Щотижня відбуватимуться інспекції прибирання. Ми
запроваджуємо практику проведення масових акцій з прибирання в дворах та під’їздах.
Люди повинні бачити реальну роботу і знати, за що платять кошти у квартплаті», – сказав
заступник голови КМДА. Відзначимо, в Києві мають намір створити «кадровий резерв»
керівників комунальних житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕД). Вже з вересня кожен
охочий зможе відправити анкету зі своєю кандидатурою. Це дозволить залучити нових
фахових людей у сферу та створити конкуренцію за місце в комунальних структурах. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 АЕРОПОРТИ

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Какие инфраструктурные проекты считают
приоритетными в Кабмине

Аеропорт «Бориспіль» за 2 мільйони замовив австрійцям
концепцію розвитку до 2040 року

31.07.2017

Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими
экспертами разработали проект "Национальной транспортной стратегии 2030". Об этом сообщает delo.ua
"Этот проект учитывает как аннексию Крыма и Донбасса, так и вступление в силу
Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в материале замминистра инфраструктуры по
вопросам Евроинтеграции Виктора Довганя, который опубликован на "Европейской
правде". По его словам, проведены региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре,
Харькове и Полтаве и определены приоритетные инфраструктурные проекты. В Одессе это строительство: новой взлетно-посадочной полосы (проект оценивается примерно в
$150 млн); окружной одесской трассы ($100 млн); бетонной дороги Одесса–Николаев ($150
млн). Во Львове: европейской колеи из Львова; грузового терминала с узкой на широкую
колею; пассажирского сообщения Львов–Варшава; обсуждается проект северной объездной
дороги (вокруг Львова - Delo.UA), это составляющая проекта Гданьск–Одесса. В Харьковской
области: метро в Харькове (стоимость - около $370 млн), которое может быть
профинансировано за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ; введение электронного билета в
Харьковской области; планируется также завершение строительства в аэропорту Харькова.
В Полтавской - строительство моста возле Кременчуга ($330 млн), на который уже
получено финансирование. Проект еще дорабатывается, начало строительства
запланировано на 14 сентября. Также обновлено ТЭО по Подольско-Воскресенскому
переходу (Киев), выделено на него 1,2 млрд грн, разморожено строительство. Уже готово
ТЭО на Николаевский мост, ожидается ответ от японского кредитного агентства JICA. В
текущем году нужно также разобраться с мостом-долгостроем в Запорожье. Замминистра
сообщает, что для восстановления сообщения по Днепру впервые за все время
независимости выделены средства на ремонт шлюзов. "Последний раз туда ступала нога
инженера в 1988 г. Это критическая ситуация с точки зрения экологической безопасности,
это уже не просто вопрос водного сообщения", - акцентирует Довгань. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Нидерланды обещают техническую помощь в развитии и
реконструкции инфраструктуры реки Днепр
21.08.2017

Нидерланды обещают техническую помощь в развитии и
реконструкции инфраструктуры реки Днепр. Об этом заявил посол
Нидерландов в Украине Кейс Ян Рене Кломпенхаувер в интервью Delo.ua.
"Необходимо законодательно закрепить условия, определяющие работу ВВП, а
также портов, включая закон о концессии. Как только станут понятны основные принципы,
определяющие работу отрасли, придет и наш частный бизнес", - заявил он. Вместе с тем,
посол отметил, что на данный момент есть голландские консалтинговые и
инжиниринговые компании, которые с технической точки зрения определяют, что нужно
поменять на Днепре для увеличения его инвестиционной привлекательности. Он также
отметил, что при этом строительные работы могут проводиться компаниями из других
стран, все зависит от результатов тендеров. "Нидерланды могут предложить, к примеру,
дноуглубительные работы или же систему управления портами. В Нидерландах река
функционирует по законам свободных рыночных отношений, и политические игры тут ни
при чем. Определяющая роль за ценой и качеством", - пояснил он. Напомним, ранее
сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским
инвестиционным банком профинансируют мероприятия по развитию и реконструкции
инфраструктуры реки Днепр. Как отмечается в сообщении, европейские партнеры
подчеркнули важность Днепра, как международной транспортной артерии и источника
питьевой воды. Развитие инфраструктуры Днепра позволит разгрузит автомобильные и
железнодорожные магистрали, а также будет способствовать экологизации перевозок
путем уменьшения вредных выбросов автомобильным транспортом. Также это является
одним из приоритетных задач Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Розвиток логістичних проектів дозволить Україні стати
вагомою частиною глобальної економіки
29.08.2017

Уряд України налаштований на повну підтримку й захист інтересів
інвесторів і готовий всебічно сприяти реалізації інфраструктурних та
логістичних проектів у нашій державі, оскільки це дозволить стати
вагомою частиною глобальної економіки та континентальних
транспортних коридорів.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з
керівництвом світового логістичного гіганта «Hutchison Ports» та авіакомпанії «Qatar
Airways». Компанія «Hutchison Ports» є одним з найбільших світових портових операторів,
керує 48 великими портами у 25 країнах світу і має великий інтерес до розвитку
контейнерного бізнесу в українському порту Чорноморськ. Переговори про реалізацію
спільних логістичних проектів проходили на різних майданчиках, у тому числі під час
інвестиційної конференції у Лондоні в липні цього року. Qatar Airways за підсумками 2016
року стала кращою авіакомпанією світу, і 28 серпня вона здійснила прямий авіапереліт за
маршрутом Доха – Київ. «Ми зацікавлені надавати всебічну підтримку реалізації проектів
розвитку транспортної інфраструктури України, - сказав Володимир Гройсман. - Хочу
висловити подяку за практичний інтерес до співпраці. Україна – це дуже вдалий вибір».
Глава Уряду підкреслив, що логістичні можливості нашої держави – значні, проте вони
потребують уваги й розвитку. Саме тому конкретні проекти, направлені на підвищення
якості та безпечності вітчизняної інфраструктури, розвитку портів є пріоритетом для
Уряду. В цьому контексті нарощування можливостей, приміром, контейнерних перевезень
– передусім, у порту Чорноморськ, стане додатковим стимулом розвитку як для українських
компаній так і для наших іноземних партнерів, а окрім того, дозволить відкрити нові
робочі місця та залучити прямі інвестиції та нові логістичні технології. Він також повідомив
іноземних колег про створення робочої групи з розробки нового концесійного
законодавства. Проект закону «Про концесії» вже розроблено і, як зазначив Глава Уряду,
найближчим часом він буде поданий для розгляду в Парламент. Таке законодавство буде
стимулювати подальше співробітництво та дозволить інвесторам використовувати різні
інструменти розвитку бізнесу. Говорячи з керівництвом Qatar Airways, Глава Уряду
підкреслив, що Україна з її географічним положенням цілком вписується у стратегію
розвитку Qatar Airways, а найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль», який
планує перевищити показник пасажиропотоку в 10 млн пасажирів на рік, може стати
своєрідним хабом між Європою, Азією та Близьким Сходом. Там більше, що попит на рейси
на Близький Схід дедалі зростає.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 27 червня уклало угоду з
компанією «Airport Consulting Vienna GmbH» (Австрія) про розробку
концепції розвитку за 85 тис євро, або 2,48 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро».
Закупівлю додаткових послуг у попереднього підрядника провели за переговорною
процедурою для уніфікації, оскільки австрійська «ACV» консультує «Бориспіль» уже
протягом 20 років. Цьогоріч концепцію розвитку аеропорту оновлять із перспективою до
2040 року, адаптують до законодавства та направлять на розгляд і затвердження Кабміну.
Вона міститиме: оцінку існуючої ситуації, аналіз наявних даних; прогноз перевезень; огляд
існуючої та підготовка оновленої технічної концепції та пропозицій, у тому числі оновлення
існуючої схеми генплану на основі ефективних міжнародних практик, з урахуванням діючих
місцевих норм, існуючого землевідведення та додаткових земельних ділянок, необхідних
для розвитку; аналіз та пропозиції щодо моделювання та оптимізації бізнес-процесів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Статистика Международного аэропорта «Киев» июль 2017

10.08.2017

За 7 месяцев 2017 года, с января по июль обслужено 909,6 тыс.
пассажиров, это на 64% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта
Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 865 тыс., на
внутренних рейсах - 44,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов за январь-июль 2017 года
составило 12 200 на прилет и вылет, что на 29% больше аналогичного периода 2016 г., из
них международных рейсов – 9 920, внутренних – 2 280. Наиболее популярные
международные направления в январь-июле 2017 года - Минск (Белоруссия), Дубай
(ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анталья (Турция), Анкара (Турция), Шарм-эш-Шейх (Египет),
Дортмунд (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов. Рост показателей
происходит за счет захода новых авиакомпаний, открытия новых направлений и
увеличения частоты рейсов. Только за летние месяцы открылся ряд новых направлений. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы МА «Киев»
Аеропорт "Одеса" отримав нового
директора

15.08.2017

Новим директором ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" призначений
Павло Прусак. Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передає служба
новин порталу epravda.com.ua
Збори учасників аеропорту на яких було прийнято відповідне рішення відбулося 15
серпня. Зміна керівництва відбулася в зв'язку з припиненням контракту з Віталієм
Портянко, який займав цю посаду з 2013 р. Портянко продовжить роботу на підприємстві
на посаді керівника з розвитку інвестиційних інфраструктурних проектів в аеропорту
"Одеса". "Прусак має вищу економічну та юридичну освіту, управлінський досвід в
аеропортовому бізнесі, крім того, він пройшов стажування і підвищив кваліфікацію за
програмою розвитку аеропортів при департаменті торгівлі США", - повідомляє прес-служба.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Флот украинских авиакомпаний: сколько самолетов
и каков их возраст
ЦТС проанализировал состояние флота украинских авиакомпаний,
пользуясь данными Государственного реестра гражданских воздушных
судов. Наше исследование показало несколько интересных фактов.
Во-первых, украинские авиакомпании в плане флота не такие уж и украинские.
Большинство самолетов взяты в лизинг за рубежом - 102 из 118. Украинские перевозчики
предпочитают брать самолеты в США (23 единицы, из них 20 единиц у МАУ), на Кипре (21
единица), в Ирландии (11 единиц), ОАЭ (8 единиц), Сингапуре и Португалии (по 7 единиц).
Только четыре авиакомпании владеют собственными воздушными судами. Флот "Мотор
Сичи" и "Украины" целиком состоит из собственных самолетов, "Урги" и МАУ - частично.
Во-вторых, украинские авиакомпании летают на достаточно возрастном флоте. Средний
возраст воздушных судов составляет порядка 22 лет. Самым старым флотом оперирует
"Мотор Сич" - свыше 35 лет, самым молодым - "Украина", самолетам которой скоро
исполнится 11 лет. Крупнейший украинский перевозчик, МАУ, пользуется флотом, возраст
которого чуть более 12 лет. При этом самый старый самолет выполняет рейсы "Мотор
Сичи" (46 лет), а самый молодой - МАУ (всего несколько месяцев). В-третьих, флот
украинских авиакомпаний не столь многочисленный. Только у четырех перевозчиков
больше 10 самолетов: МАУ - 41 (без учета грузового), "Урга" - 14 (без учета грузовых и
учебного), "Роза ветров" - 11 и "Хорс" - 10. У шести авиакомпаний размер флота колеблется
в пределах от 3 до 7 самолетов. Это Yanair, "Мотор Сич", ДАРТ, Bravo Airways и "Украина". В
то же время, пять авиакомпаний находятся в зоне риска, поскольку обладают
минимальным количеством самолетов - 2 единицы. Это "Днипроавиа", UM Air, "Азур Эйр
Украина", Atlasjet Украина и Anda Air. К слову, у последней из-за поломки одного из
самолетов возникли проблемы с Госавиаслужбой, которая грозилась отобрать лицензию,
пока авиакомпания не ввела в строй второй самолет. И в-четвертых, украинские
авиакомпании отдают предпочтение самолетам иностранного производства - 105 из 118.
Наибольшей популярностью пользуются два производителя, Boeing (50 единиц) и Airbus
(17 единиц). Самыми популярными моделями этих заводов являются Boeing 737-800 (23
единицы) и Airbus A320-212 (5 единиц). Также на рынке представлены еще три
производителя: McDonnell Douglas (14 единиц), Embraer и Saab AB (по 8 единиц). McDonnell
Douglas с 1997 года входит в состав корпорации Boeing, но самолеты его производства,
эксплуатируемые в Украине, были изготовлены до слияния. Самыми популярными
моделями этих производителей являются MD-83 (8 единиц), Embraer 145 и Saab 340B (по 8
единиц). Только три перевозчика эксплуатируют самолеты "Антонова". На балансе "Урги"
значится 6 единиц, "Мотор Сичи" - 5 единиц и "Украины" - 2 единицы. Самой
востребованной моделью "Антонова" является Ан-26-100 (5 единиц).
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам cfts.org.ua
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Розмитнити вантаж у Київському річковому порту
можна буде цілодобово

Чистий прибуток АМПУ за перше півріччя
становив 1,8 мільярда

04.08.2017

04.08.2017

За січень - червень 2017 року чистий прибуток Адміністрації
морських портів України становив 1,829 млрд грн, що на 7,4% менше
аналогічного показника торік. Про це повідомляє ukrinform.ua
"Адміністрація морських портів України (АМПУ) підвела фінансові підсумки роботи
підприємства в першому півріччі 2017 р. Чистий прибуток ДП «АМПУ» склав 1,83 млрд грн,
дохід - 4,16 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Як зазначається у фінансовому звіті, чистий
дохід за перші шість місяців минулого року склав 1,98 млрд грн. До державного бюджету
підприємство сплатило 2,5 млрд грн, що становить 60% отриманого доходу за перші
півроку 2017. Сума сплаченого податку на прибуток державних підприємств склала 354,5
млн грн, а дивідендів - 1,5 млрд грн. Нагадаємо, що 12 липня Кабінет Міністрів України
затвердив фінансовий план АМПУ на 2017 рік, який передбачає здійснення капітальних
інвестицій у розмірі 3,9 млрд грн. Цей показник в шість разів перевищує бюджет
фінансування інфраструктурних проектів у 2016 році, коли було витрачено 650,1 млн грн.
Крім того, в кінці червня поточного року Мінфін підтримав ініціативу АМПУ щодо
зниження частини відрахувань чистого прибутку підприємства в держбюджет. У проекті
Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр. враховано зниження базового
нормативу оплати чистого прибутку до держбюджету з 75% до 50%. Це стосується
держпідприємств і вступає в силу з 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Работы АПМУ по эксплуатационному дноуглублению
за І полугодие 2017 года
09.08.2017

АМПУ в І полугодии т.г. провела работы по эксплуатационному
дноуглублению в четырех портах: Николаев, Одесса, Черноморск, Ольвия, а
также на Днестровско-лиманском подходном канале, Бугско-Днепровсколиманском канале (БДЛК) и морском подходном канале ГСХ «Дунай-Черное море».
Так, эксплуатационное дноуглубление выполнялось как сторонними организациями
по действующим договорам, так и силами собственного дноуглубительного флота.
Сторонними организациями выполнено эксплуатационное дноуглубление в суммарном
объеме 0,33 млн куб. м. на Днестровско-лиманском подходном канале (договор завершен) и
в акватории Николаевского морского порта (предоставление услуг по договору
продолжается). Силами собственного дноуглубительного флота эксплуатационное
дноуглубление выполнялось в акваториях морских портов Одесса, Черноморск
(дноуглубление в портах завершено), Ольвия, а также на Днестровско-лиманском
подходном канале, Бугско-Днепровско-лиманском канале (БДЛК) и морском подходном
канале ГСХ «Дунай-Черное море» (дноуглубление на объектах продолжается и во втором
полугодии). При этом, суммарный объем дноуглубления составил порядка 0,47 млн куб. м.
«Объем дноуглубления на всех этих объектах АМПУ составил около 0,8 млн куб. м. Для
расширения наших возможностей по выполнению дноуглубления собственными силами в
ближайшие пять лет мы приобретем новые современные земснаряды согласно стратегии
обновления флота АМПУ», — заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. На первое
полугодие года всегда приходятся длительные периоды нерестовых запретов (весна-лето),
в течение которых без специальных согласований с органами Госрыбохраны
дноуглубление запрещено проводить, и периоды ледовых кампаний (зима), в течение
которых дноуглубление не проводится вовсе. Напомним, что согласно ранее
представленной АМПУ информации про эксплуатационное дноуглубление, в 2017 году
запланирована очистка акваторий Ренийского (тендер объявлен в системе Prozorro),
Херсонского и Одесского портов (тендер будет обьявлен на текущей неделе в системе
Prozorro), Мариупольского, Бердянского морских портов, а также подходного канала (13-е
колено БДЛК) к Николаевскому морскому порту и техническое обслуживание путем
дноуглубления Бугско-Днепровско-лиманского и Херсонского морского каналов.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра АПМУ
АМПУ: за семь месяцев 2017 года грузопереработка
в портах составила 76,2 млн тонн
09.08.2017

В январе-июле 2017 г. грузопереработка в морских портах Украины
составила 76,2 млн тонн, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. Об этом свидетельствуют оперативные данные
Администрации морских портов Украины (АМПУ).
"Анализируя результаты работы портов за семь месяцев текущего года, можем
говорить уже о сформировавшихся тенденциях. Общая динамика положительная,
рассчитываем, что по итогам года также выйдем в плюс. Традиционно большую часть в
грузообороте занимает продукция агрокомплекса, ГМК, продовольственные товары», —
отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Перевалка экспортных грузов в морских
портах Украины составила 58,1 млн тонн (на 3,6% больше по сравнению с аналогичными
показателями 2016 года), импортных — 10,9 млн тонн (рост на 18,8% от данных 2016
года). В разрезе экспорта рост сохраняют зерновые – 22,3 млн тонн (+17%) и растительные
масла – 3,3 млн тонн (+32%), а также строительные материалы – 2,6 млн тонн (+50%).
Показатели перевалки продукции ГМК снижены, рудных грузов перевалено – 13,3 млн тонн
(-8,2%), металла и металлопродукции – 7,9 млн тонн (-9%). Перевалка импортного угля
составила 2,9 млн тонн (+41,3%). Значительный прирост этого показателя связан с
обеспечением энергетической независимости государства. Динамика будет сохранятся,
поскольку ожидается еще несколько судозаходов с крупными партиями энергетического
угля. Перевалка транзитных грузов составила 6,5 млн тонн, что на 3,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основным грузом за счет которого
произошел рост является транзитный уголь – 2,4 млн тонн (+112,3%) и транзитный металл
— 0,2 млн тонн (+2,5%). Перевалка каботажа составила 0,7 млн тонн, что на 66,1% меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Снижение показателя вызвано
переориентацией доставки рудных грузов на железную дорогу в связи с частичным
восстановлением работы участка «Камыш-Зоря – Волноваха». Наибольшие объемы
переработки грузов показали порты «Южный» — 25,3 млн тонн (+6,4% к показателям за
аналогичный период прошлого года), Одесса – 13,8 млн тонн (+1,1%), Николаев — 13,1 млн
тонн (+5,9%). Наибольший прирост зафиксирован в СМП «Ольвия», он составил 32% с
общим объемом в почти 4 млн тонн. Объемы переработки увеличились практически по
всем видам грузов. Перевалка наливных грузов выросла на 7,6%, составив 6,5 млн тонн.
Общий объем перевалки сухих грузов составил 54,9 млн тонн, что на 6,6% выше
прошлогодних показателей за аналогичный период. Перевалка контейнеров составила
346,5 тыс. ТЕU, что на 4,7% больше показателей предыдущего года. ..
Читать полностью >>>

Підрозділи митного оформлення митного посту «Західний» у річковому
порту «Київ» із 7 серпня працюватимуть цілодобово. Про це повідомив в.о.
начальника Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.
За його словами, перші три місяці такий графік відпрацьовуватиметься у тестовому
режимі. З 2018 року режим 24/7 планується зробити постійним. «Така ініціатива з’явилася
після консультацій із бізнесом, власниками терміналу та контролюючими органами. Дуже
вдячний Мирославу Продану (в.о. голови ДФС України) за те, що він дав Київській митниці
«зелене світло» на цей експеримент», – додав в.о. начальника Київської міської митниці
ДФС України. Він зауважив, що бізнес і громада Києва дістануть низку переваг від введення
нового режиму роботи поста. Зокрема, бізнес отримає більш оперативну логістику, що
означає відсутність псування товарів і харчових продуктів у літній час. Крім того, це дасть
змогу знизити навантаження на дороги загального користування в Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
Мининфраструктуры уволило директора
морского порта “Черноморск”
05.08.2017

Мининфраструктуры уволило директора госпредприятия “Морской
торговый порт Черноморск” Сергея Крыжановского. Об этом сообщает ЦТС со
ссылкой на пресс-службу министерства.
“Приказ от 4 августа. Сегодня последний рабочий день Сергея Крыжановского”, сообщили в Мининфраструктуры. Напомним, Крыжановский был назначен руководителем
предприятия, в то время еще называвшемся “Морской торговый порт Ильичевск”, 25
ноября 2015 г. Он победил на соответствующем правительственном конкурсе. Комитет по
назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий выбрал
кандидатуру Крыжановского в начале октября 2015 года. ГП “Морской торговый порт
Черноморск” является одним из крупнейших государственных стивидоров Украины.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Реконструкцией фасада морского вокзала в Одессе
займется «Укрбудтрансгаз»
10.08.2017

ЧАО «Укрбудтрансгаз» (Киев, Украина) победил в конкурсе на
определение подрядчика реконструкции морского вокзала в Одессе,
сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Конверты двух участников торгов по процедуре закупки работ, связанных с
реконструкцией фасадов морского вокзала и КВЗ – ООО «Теплолюкс-Юг (г. Одесса) и ЧАО
«Укрбудтрансгаз» (г. Киев) были вскрыты 1 августа 2017 года. После изучения поданных
предложений члены тендерного комитета пришли к выводу, что ООО «Теплолюкс-Юг» не
предоставил документального подтверждения соответствия квалификационным требованиям, предъявленным заказчиком. На этом основании заявка была отклонена. В то же
время второй участник процедуры закупки работ – ЧАО «Укрбудтрансгаз», предоставил
пакет документов, полностью соответствующие всем квалификационным требованиям
заказчика. Согласно выводам тендерного комитета, ЧАО «Укрбудтрансгаз» признан
победителем конкурса. По заявлению представителя ЧАО «Укрбудтрансгаз» руководство
компании пересмотрело прежнее предложение и вместо 13 млн104 тыс. грн с НДС готово
выполнить работы за меньшую сумму - 12 млн 950 тыс. грн. с НДС. При этом подрядчик
обязуется уложиться в сроки, отведенные на выполнение указанных работ - не более 210
календарных дней. По результатам
проведенных переговоров принято решение
заключить договор с участником процедуры закупки работ с ЧАО «Укрбудтрансгаз».
Читать полностью >>>
По материалам portnews.ru
Весь дноуглубительный флот компании CHEC
приступил к работе в порту «Южный»
31.08.2017

Дноуглубительный флот компании China Harbour Engineering
Company Ltd. (CHEC) в полном составе начал работы в акватории
морского порта «Южный».
Сейчас над реализацией проекта по реконструкции водных подходов, маневровых
зон и операционных акваторий с учетом перспективного грузооборота морского порта
«Южный» (Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс) работают сразу
четыре земснаряда, которые пришли для выполнения работ двумя партиями. Это вся
техника, зафиксированная в договоре с CHEC и необходимая для реализации проекта. «Наш
подрядчик строго и четко выполняет условия контракта. Сейчас дноуглубительный флот в
полном составе прибыл к месту проведения работ и уже осуществляет запланированные
проектом работы. На данном этапе мы довольны и даем высокую оценку
профессионализму китайской компании», — подчеркнул Максим Широков, начальник
администрации морского порта «Южный». Первая партия дноуглубительного флота CHEC
состоит из грейферного земснаряда Darun 27 самоходной шаланды Darun 26 двух
несамоходных шаланд — Darun 32, Darun 33, которые возит буксир Darun 37. Вторая партия
флота — это грейферный земснаряд Darun 36, самоходные грунтоотвозные шаланды Darun
31 Darun 38, Darun 39, грейферный земснаряд Jinhangjun 407, самоходные грунтоотвозные
шаланды Jinhangbo 48, Jinhangbo 49, Jinhangbo 51. А также несамоходный штанговый
одноковшевый земснаряд МР-26, арендованный компанией China Harbour Engineering
Company Ltd. на время выполнения работ. Судно нагружает почву в несамоходные
саморазгружающиеся баржи МС 34, МС 35, МС 36, которые, в свою очередь, с помощью
морских буксиров DENEB1, MARS, KRONOS транспортируются на морской отвал грунтов,
где
собственно
происходит
разгрузка
несамоходных
шаланд.
Напомним,
дноуглубительный флот компании CHEC в полном составе прибыл в морской порт
«Южный» 24 августа на борту судна ZHEN HUA 29. Дноуглубительные работы проходят у
причала нового зернового терминала MV Cargo и корпорации Cargill. Отметим также, что
данный инвестиционный проект — самый масштабный в портовой отрасли Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uspa.gov.ua

Читайте также: Показатели работы
(грузопереработка в портах) 2017 г. >>>
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Недальнее плавание. Как Украине воскресить
речное судоходство

11.08.2017

Фокус выяснил, почему речные пассажирские перевозки не
интересны ни государству, ни предпринимателям. Об этом пишет автор
Ольга Прядко на портале focus.ua
У корреспондента Фокуса, решившего добраться на запущенной с начала июля
ракете из Николаева до курортной Кинбурнской косы, день не заладился с самого утра.
Сначала выяснилось, что николаевские диспетчеры такси не в курсе, где находится
железнодорожный вокзал. Чтобы объяснить им место подачи такси, надо произнести
кодовую фразу: "забрать с сортировки". Затем оказалось, что в "Макдоналдсе"
профилактика и он открывается не в 6 утра, как указано на сайте, а в 9 часов. Не удалось
выпить утренний кофе и на соседней заправке WOG - там шёл ремонт. Наконец такси
останавливается у заброшенного здания Николаевского речвокзала, откуда якобы каждый
день в 7 утра, как рассказала хозяйка отеля на Кинбурне, должна отправляться
вожделенная ракета, везущая за 180 грн на косу. Сам речвокзал пугает запустением. На
вопрос о том, откуда отправляется ракета на Кинбурн, заспанный охранник выдаёт
достойный Пифии ответ: "Не от этого забора, от того" - и удаляется в недра запущенного
здания. Пояснения местных рыбаков оказались куда более вразумительными. Они
показали на висящую на ограждении в 50 м от здания речвоказала лаконичную табличку:
"Место посадки и высадки пассажиров". Впрочем, ни расписания движения, ни других
атрибутов, в теории присущих остановкам общественного транспорта, там не было. Однако
насчёт перспективы прибытия самой ракеты рыбаки были пессимистичны. "В начале июля
её запустили, и первые три дня в 7 утра катер отправлялся как штык. А потом опаздывать
начал и вообще перестал ходить - двигатель заклинило", - рассказал назвавшийся дядей
Алёшей пожилой рыбак. Немолодая женщина, почему-то в резиновых сапогах и плаще,
несмотря на ясное небо и жару, оказалась информированнее. "Пассажиров мало, поэтому
ходит теперь ракета три раза в неделю, а не каждый день, и в 9 утра, а не в 7, как раньше", пояснила она. Ещё один звонок. На этот раз в диспетчерскую компании "Нибулон" Алексея
Вадатурского, которая и запустила ракету. Очередной заспанный голос сообщает: "Ракета
будет завтра в 9" и отключается. Больше корреспонденту Фокуса связаться с
диспетчерской "Нибулона" не удалось. Их сотрудник то сбрасывал вызов, то просто не брал
трубку. Наконец один из десятка ожидавших ракету пассажиров догадался найти на сайте
компании расписание. Оно подтвердило правоту бабки в плаще: ракеты в пятницу не будет.
На Кинбурн пришлось добираться проверенным способом - через Очаков. Поскольку
ракеты не дождалось более 10 человек, нанятые микроавтобус, а потом и частный катер
через Днепробугский лиман оказались по цене ненамного дороже рейсового транспорта.
Слишком мелко. Отчасти отношение "Нибулона", не только не проявляющего
необходимой маркетинговой активности для информирования потенциальных пассажиров
о расписании и маршрутах нового транспорта, но и не удосужившегося должным образом
промаркировать место отправления катеров, можно понять. Пассажирские перевозки
приносят компании одни убытки. Как поясняют в "Нибулоне", они приобрели и
отремонтировали три катера на воздушных крыльях и открыли пассажирские маршруты в
Николаевской и Херсонской областях (один из которых как раз и есть Николаев —
Кинбурнская коса), чтобы привлечь внимание к проблеме развития водного транспорта.
При этом цены на билеты установлены ниже себестоимости перевозки. Проблема
экономической эффективности речного пассажирского транспорта характерна не только
для нашей страны. "В украинских условиях это сезонный транспорт, что увеличивает его
стоимость. Более того, из-за малой скорости речной транспорт проигрывает автомобильному. Поэтому во многих странах он развивается преимущественно как рекреационный", поясняет экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. В качестве исключения, по его
словам, можно привести разве что государства Юго-Восточной Азии с обилием крупных
рек, сложным рельефом и плохими дорогами. В Украине из этих трёх факторов в полной
мере присутствует лишь последний. Однако украинцы помнят времена, когда из Киева
речным транспортом можно было без проблем добраться до Канева или в другую сторону до Припяти - речные трамваи ходили по любой, даже условно судоходной реке. Да и в
соседних европейских странах речные перевозки есть. Например, в Будапеште кораблик
ходит из одного конца города в другой каждый час. При этом стоит билет недорого - 1 евро.
Только бізнес. В Мининфраструктуры вину за упадок речных перевозок перекладывают на местные власти. "Как регулятор мы полностью отдали пассажирские речные
перевозки на откуп местным органам власти", - говорит замминистра инфраструктуры
Виктор Довгань. Местные советы решают, нужны ли им перевозки. "Совместно с
"Нибулоном" мы разработали несколько маршрутов", - рассказывает губернатор
Херсонской области Андрей Гордеев. "С 1 мая ракета на подводных крыльях курсирует из
Херсона в Новую Каховку. Двумя неделями позже запущен второй маршрут - из Херсона в
Голую Пристань. А с 1 июля, в разгар туристического сезона, мы запустили ещё и маршрут
на Кинбурнскую косу", - хвастается чиновник. Предлагаемые "Нибулоном" маршруты в их
нынешнем виде трудно назвать регулярными пассажирскими, но в других областях нет и
того. К примеру, у Администрации речных портов — госкомпании, которая получила на
баланс речные гидротехнические сооружения и 44 единицы флота, на ходу с советских
времён осталось всего 14 прогулочных теплоходов. "До прошлого года работало восемь
теплоходов, за прошлый год "подняли" шесть, в следующем году хотим отремонтировать
ещё три", - поясняет директор предприятия Сергей Бомчак, добавляя, что реконструкция
одного такого судна стоит около 600 тыс. грн. При этом, по его словам, операционная
рентабельность речных пассажирских перевозок составляет 7–10%, то есть столь
низкорентабельный бизнес может развиваться лишь при условии больших оборотов. Но,
как уже говорилось, в речном транспорте их нет. Простой пример. В Киеве к "Евровидению"
между берегами Днепра пустили речной трамвай. Стоимость проезда составляла 50 грн в
одну и 80 грн в обе стороны. И он оказался убыточным. "После окончания конкурса речные
трамваи работали ещё несколько недель. Но из-за невысокого спроса прекратили движение
и, как и прежде, работают по туристическим маршрутам. Одной из причин стала высокая
стоимость билетов", — сокрушается зам городского головы Киева Владимир Прокопив.
Игра на повышение. Как поясняют в Администрации речпортов и КМДА, чтобы
сделать речной транспорт рентабельным, необходима коренная модернизация оставшегося в наследство от СССР флота. В первую очередь нужны новые, более экономичные
двигатели. Да и вообще, самый молодой в Киеве теплоход, который обслуживал
"Евровидение", построен в 1991 г. Украинские судостроители речникам особо помочь не
могут. "Пока наши заводы могут делать каркас судна, а начинку производить не в
состоянии. Из-за этого низкая добавленная стоимость и слабая локализация производства.
Заводы работают на экспорт", - говорит Виктор Довгань. Ещё одна проблема - нехватка
причалов и их плохое состояние. Речь идёт о тех локациях, где нет грузового судоходства. К
примеру, на Кинбурнской косе пока построен лишь временный, понтонный причал. В
Администрации речпортов поясняют, что стоимость 1 метра причала составляет ≈ $10 тыс.
при минимальной протяжённости сооружения в 36 м. В Мининфраструктуры решать
указанные проблемы намерены, приняв новую "Морскую доктрину Украины". "В неё будет
включена программа развития судостроения и судоремонта до 2035 г., создание
специальной экономической зоны на базе судостроительных предприятий Николаевской
области", - поясняет секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак. Представить документ чиновники обещают уже в августе этого года. Другой вопрос, что десятки доктрин
развития для самых разных отраслей экономики страны уже принимались, но подавляющее большинство подобных документов остаётся лишь на бумаге. Интересно, что
Мининфраструктуры намерено поддерживать речные пассажирские перевозки и деньгами.
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"Мы ведём переговоры с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком
реконструкции и развития о привлечении примерно 50 млн евро кредитных денег под
госгарантии. Кредит берём на 15–20 лет, ставка 2% и комиссия. Это хорошие длинные
деньги", - говорит Виктор Довгань. По словам чиновника, 4 млн евро кредита пойдут на
ремонт шлюзов уже в этом году, а 20 млн евро - в последующие годы, 10 млн евро пустят на
работы по дноуглублению, остальное - на развитие гидротехнических сооружений. Тендеры на ремонт шлюзов уже объявлены. По мнению председателя подкомитета туризма и
курортов Верховной Рады нардепа Анны Романовой, восстановление инфраструктуры рек
создаст условия для развития водного туризма. По её словам, за 25 лет независимости
Украина потеряла почти 2,5 тыс. км рек с глубинами, пригодными для судоходства. "В
Украине только на Днепре расположено около 50 городов. Большинство из них - с
повышенным туристическим потенциалом. Например, это Хортица, Сабитов, Канев. У них
прекрасные условия для речного туризма", - уверена политик. Туристическое судоходство в
Украине прекратилось в 2014-м, после оккупации Крыма. Однако в этом году появился
новый международный маршрут. 21 мая в Киев зашло круизное судно "Принцесса Днепра",
которое возит туристов по маршруту Фетешти (Румыния) - Одесса - Николаев - Днепр Киев. Это судно принадлежит украинской туристической компании "Червона Рута". До
конца года планируется осуществить девять рейсов. Естественно, восстановление туристических круизов ещё не будет означать развития пассажирского судоходства как такового.
Чтобы река стала транспортной артерией не только для грузов, но и для людей, требуются
куда более масштабные преобразования. Однако нужно хотя бы с чего-то начать.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Ольга Прядко
По материалам focus.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

УЗ в 2017 году нарастила прибыль
на 4 млрд грн.
02.08.2017

В первом полугодии 2017 г. «Укрзализныця» получила 122,5 млн
грн чистой прибыли, в то время как за аналогичный период 2016 г. - 3,77
млрд грн чистого убытка, сообщил глава компании Войцех Балчун
Доходы компании за шесть месяцев 2017 г. выросли на 5,6 млрд грн и составили 35,3
млрд грн (рост на 17,6% по сравнению с первым полугодием 2016 г.). Расходы выросли на
1,7 млрд грн (+ 4,7%). Объем капитальных инвестиций составил 3,4 млрд грн, что на 180%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на модернизацию
основных средств потрачен 1 млрд грн, на капитальное строительство - 1 млрд грн, на
приобретение основных средств - 0,75 млрд грн, на капитальный ремонт - 0,4 млрд грн.
Грузооборот компании за шесть месяцев 2017 г. составил 94,9 млрд т-км (+6,1% к первому
полугодию 2016 г.), в т. ч. транзитные перевозки составили 732,1 млн т-км (рост на 7,5%).
«Эти результаты могли бы быть значительно лучше, если бы мы не были все время под
внутренней и внешней агрессией, атакованы популизмом и окружены коррупцией на всех
уровнях», - добавил Балчун.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Омелян опроверг Балчуна: Укрзалізниця
нарастила чистый убыток
03.08.2017

Укрзалізниця по итогам первого полугодия 2017 г. получила 4,93
млрд грн чистого убытка, а не 122,5 млн грн чистой прибыли, как
объявил глава компании Войцех Балчун. Об этом в Facebook написал
министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По мнению Омеляна, финансовые показатели Укрзалізниці на самом деле
"подтвердили тенденцию ухудшения реальных финансовых показателей - EBITDA за
первое полугодие 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. упала на 11% (-1,1
млрд грн)". Как заявляет Омелян, для корректного анализа из чистой прибыли
Укрзалізниці следует исключить влияние курсовой разницы; уменьшение расходов на
амортизацию вследствие увеличения сроков эксплуатации основных средств; перенос
капитальных ремонтов основных средств из себестоимости на капитальные инвестиции;
влияние индексации тарифов на грузовые перевозки. "Таким образом, фактический
показатель чистого убытка за первое полугодие 2017 г составляет -4,93 млрд грн, что хуже
чем в аналогичном периоде 2016 г. на 1,14 млрд грн", - написал Омелян. "Этот анализ
подтверждается значением показателей EBITDA и рентабельности EBITDA. Так по
результатам первого полугодия 2017 г. показатель EBITDA составляет 9,1 млрд грн, что на
1,1 млрд грн или 11% меньше первого полугодия 2016 г. Показатель рентабельности
EBITDA также снизился с 33% в первом полугодии 2016 г. до 26% в первом полугодии 2017
г. (-8%)", - добавил он. Ранее глава Укрзілізниці Войцех Балчун заявил, что в первом
полугодии 2017 г. Укрзалізниця получила 122,5 млн грн чистой прибыли, в то время как за
аналогичный период 2016 г. - 3,77 млрд грн чистого убытка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
УЗ збирається залучити позики
на 16,2 млрд грн

16.08.2017

ПАТ "Укрзалізниця" в 2017 р. має намір залучити запозичення в
сумі 16,2 млрд грн і здійснити погашення позик на 16,8 млрд грн. Такі
плани містяться в пояснювальній записці до доопрацьованого проекту
консолідованого фінансового плану товариства на 2017 р.
Відповідно до цієї записки, за станом на 1 січня 2017 року залишок за фінансовими
зобов'язаннями ПАТ склав 40 млрд гривень за курсом 27,19 гривень / 1 долар, на кінець
року залишок планується в сумі 39 млрд гривень за курсом 26,6 гривень / 1 долар. Залучені
кошти в сумі 16,2 млрд гривень планується направити на завершення будівництва
Бескидського тунелю, електрифікацію залізничної ділянки Долинська - Миколаїв Колосівка, реконструкцію шляхів, придбання пасажирських вагонів, модернізацію рухомого
складу, а також на рефінансування діючих зобов'язань. Планується також розміщення
облігацій на 2 млрд гривень з метою поповнення обігових коштів (рефінансування діючих
зобов'язань, в тому числі заборгованості перед банками з списку санкцій за рішенням РНБО
від 15 березня 2017 року); залучення короткострокових кредитів на 1,8 млрд гривень. Як
наголошується в записці, переважно це кредити до одного місяця, овердрафти для
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідації касових розривів. Таким
чином, на кінець 2017 року планується нульовою короткостроковий кредитний портфель.
Крім того, "Укрзалізниця" передбачає залучити 1,78 млрд гривень на придбання основних
фондів через механізм фінансового лізингу. Згідно з пояснювальною запискою, погашення
запозичень в сумі 16,8 млрд гривень передбачає, в тому числі: погашення довгострокових
кредитів на 12,4 млрд гривень, з яких 2,6 млрд гривень - графікових погашення згідно з
чинними кредитними угодами; 9,8 млрд гривень - рефінансування заборгованості перед
банками зі списку санкцій за рішенням РНБО. Передбачається також погашення внутрішніх
облігацій на загальну номінальну вартість 1,7 млрд гривень; короткострокових кредитів на
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1,8 млрд гривень; позик з фінансового лізингу на 850 млн гривень. Нагадаємо, УЗ планує
підвищити тарифи на вантажні перевезення на 22,5% з жовтня 2017 р. Відзначимо, 15
серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру
посадовців ПАТ "Укрзалізниця" через махінації з тарифами. "Посадовців підозрюють у
зловживанні службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб,
внаслідок чого Державна адміністрація залізничного транспорту України недоотримала
$10,2 млн доходів (станом на дату вчинення злочину 97 млн грн)", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, на початку 2014 р. підозрювані будучи членами Тарифної комісії
адміністрації залізничного транспорту – колегіального органу УЗ, уповноваженого на
встановлення пільгових тарифних ставок на здійснення вантажних перевезень –
застосували без наявних на те підстав на користь ряду експедиторів пільгові тарифні
ставки на перевезення. "Тобто посадовці визначили, що тарифи будуть пільговими, якщо
перевізники виконають гарантовані обсяги перевезень. Перевізники умову не виконали,
але пільга все одно була надана. Вирішується питання обрання запобіжного заходу
згаданим особам", - повідомляє НАБУ. Як повідомлялося, 9 серпня уряд обрав замість
Войцеха Балчуна, який подав у відставку, тимчасово виконуючим обов'язки голови
правління УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.
Читати повністю >>>

Читайте також: На "Укрзалізниці" щороку
крадуть до 15 мільярдів >>>

За матеріалами epravda.com.ua

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Австрійці хочуть побудувати канатну
дорогу в києві
17.07.2017

Київ відвідало керівництво австрійської компанії DOPPELMAYR з
метою вивчення можливості участі в будівництві канатної дороги, яка має
намір реалізувати столичне керівництво.
Мер Києва Віталій Кличко, в черговий раз нагадав, що канатна дорога в центральній
частині міста повинна буде зв’язати основні туристичні місця. Австрійці зацікавлені в тому,
щоб реалізувати цей проект. "До Києва приїжджали представники компанії Doppelmayr, яка
є світовим лідером з будівництва канатних доріг. Те, що високе керівництво приїжджає і
показує зацікавленість в проекті, є дуже хорошим сигналом. Упевнений, що наступної весни
ми зможемо говорити про початок будівництва канатної дороги", – сказав столичний
градоначальник. Раніше повідомлялося, що канатна дорога може стати одним з елементів
інфраструктури прибережних територій столиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Столичний фунікулер відновлює роботу
після ремонту

Американська компанія передумала робити
лізингову компанію з УЗ
23.08.2017

Проект створення лізингової компанії ПАТ "Укрзалізниця" спільно з
американською The Greenbrier Companies наразі не має розвитку. Про це у
коментарі "Укрінформу" повідомив директор з економіки і фінансів ПАТ
"Українська залізниця" Андрій Рязанцев.
"Це вони, Greenbrier, розглядали на території України можливість створення
(лізингової компанії - ред.)", - заявив він. "Вони по всьому світу мають, здається, 200 тис.
вагонів і таким чином будують бізнес, надаючи їх в лізинг через інвестиційні фонди на
різних територіях. Вони з таким самим питанням дивилися і на український ринок, але без
конкретики. Цей проект наразі розвитку не має", - сказав Рязанцев. Як повідомлялося, у
липні тодішній очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявляв про плани підприємства
створити спільно з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies
лізингову компанію, яка надаватиме вагони українським перевізникам. Відзначимо,
п'ятирічний план ПАТ "Українська залізниця" передбачає модернізацію та придбання
близько 270 локомотивів, частково у співпраці з General Electric. Про це повідомив у
коментарі "Укрінформу" директор з економіки і фінансів ПАТ "Українська залізниця"
Андрій Рязанцев. "270 локомотивів - це план на п'ять років з модернізації та оновлення. Це
питання, яке, можливо, не повністю буде вирішувати General Electric, але це те, що нам
протягом 5 років треба буде модернізувати або замінити", - сказав Рязанцев. За його
словами, частину локомотивів реконструюють (в них замінять двигуни), а також
планується закупівля нових. "Ми подивимось, яка буде різниця вартості між модернізацією
і придбанням нового. Відповідно, можна буде рахувати економіку цього всього", - резюмує
фінансовий директор. Як повідомлялося, на початку серпня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" і
американська компанія General Electric підписали лист про наміри спільно займатися
модернізацією існуючого в Україні парку дизельних локомотивів та будівництвом нових. У
підписаному документі йдеться також про сервісне обслуговування тепловозів. Перший
контракт для оновлення локомотивного парку "Укрзалізниці" планується укласти у вересні
2017 року. Співпрацювати з компанією General Electric з виробництва та модернізації
тепловозів Укрзалізниця має намір протягом наступних десяти років. Американська
компанія зі свого боку для локалізації виробництва локомотивів в Україні визначить
виробничу базу серед українських підприємств. Наразі парк локомотивів ПАТ "Українська
залізниця" становить 3871 шт.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
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Компания "ЗакарпатЕвроТранс"
обновляет свой парк
14.08.2017

Один из известнейших украинских перевозчиков - "ЗакарпатЕвроТранс" к своему 19-летию обновляет парк техники новыми Mercedes-Benz
Actros с полуприцепами Schmitz Cargobull.
Таким образом, компания подтверждает свою приверженность сотрудничеству с
немецкими производителями, с которыми они идут рука об руку уже на протяжении всей
истории фирмы. Ранее парк "ЗЕТ" пополнился 5-ю новенькими тягачами Mercedes-Benz
Actros в исполнении Евро-6 и полуприцепами Schmitz Cargobull, которые будут
эксплуатироваться в Европе. Как отмечает AUTO-Consulting, ООО "ЗакарпатЕвроТранс"
получило титул "Лучший перевозчик 2016 года" по результатам конкурса, проводимого
АсМАП Украины среди перевозчиков с автопарком более 30 авто. Компания работает на
рынке перевозок уже 19 лет. Водители "ЗЕТ" неоднократно становились победителями и
призерами различных конкурсов водительского и профессионального мастерства.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА (АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. АВТОВОКЗАЛИ. АВТОСТОЯНКИ)

Киев за два дня увеличил доходы от безналичной
оплаты парковки почти в 2 раза
15.08.2017

Доходы Киева от оплаты парковки через мобильные приложения за
первые два дня выросли на 88% в связи с возросшим спросом столичных
водителей. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с
10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств, через паркоматы и
мобильные приложения, составляет 17,6 тыс. грн. Из них 12,5 тыс. грн - денежные
поступления от "мобильной парковки". По сравнению с аналогичным периодом июля
текущего года поступления, полученные через мобильные приложения, увеличились на
88%", - сказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея
Симонова. Отмечается, что рассчитаться за парковку водители могут с помощью паркомата,
sms, мобильного приложения, или приобретя месячную карточку или парковочный талон в
киосках. Симонов отметил недопустимость обращения наличных средств на отведенных
парковочных площадках столицы и поблагодарил сознательных водителей, которые
оплачивают парковку и активно используют современные платежные системы. Напомним,
что 10 августа, в Киеве вступил в силу запрет на оплату парковки наличнымисредствами.
Позже КГГА приняла решение сделать парковку в столице в выходные дни бесплатной.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Із 12:00 16 серпня столичний фунікулер відновить роботу після
завершення планового ремонту. Про це повідомили в КП
«Київпастранс», передає портал kievcity.gov.ua
Так, для забезпечення безаварійної роботи фунікулера спеціалістами проведено
регламентні роботи та капітальний ремонт окремих вузлів. Зокрема, відремонтовано
обладнання вагонів, електронного, механічного, електричного, пневматичного обладнання
приводів, проведено статичне та динамічне випробування. Згідно з Правилами будови,
утримання та огляду похилих рейко-канатних підйомників (фунікулерів), спеціалістами
Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду
України» перевірено роботу фунікулера та надано дозвіл на експлуатацію на наступний рік.
Ремонтні роботи тривали з 17 липня до 16 серпня 2017 року. Нагадаємо, що фунікулер
працює щодня з 07:00 до 22:00. Нижня зупинка – ст. м. «Поштова площа», верхня – вул.
Трьохсвятительська (Михайлівський Золотоверхий монастир).
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

ПАО "Укрпочта" завершила I пол.-2017 с чистым
убытком 259,82 млн грн по МСФО
31.07.2017

ПАО "Укрпочта" в январе-июне 2017 г. получила чистый убыток 359,82
млн грн по международным стандартам финансовой отчетности против
18,79 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года,
говорится в квартальном отчете компании в системе раскрытия НКЦБФР.
С учетом ранее обнародованных компанией данных, во втором квартале этого года
"Укрпочта" сработала с чистым убытком 121,8 млн грн, тогда как второй квартал прошлого
года она завершила с чистой прибылью 3,6 млн грн. Согласно отчету, чистый доход
государственного оператора за первое полугодие 2017 вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 2,4% – до 2 млрд 206,8 млн грн. "Укрпочта" уточняет, что
доходы от универсальных услуг почтовой связи в январе-июне-2017 выросли на 17,8% – до
552,25 млн грн, от выплаты и доставки пенсий – на 3,7%, до 592,61 млн грн, от реализации
товаров и готовой продукции – на 6,3%, до 52,18 млн грн. Помимо того вознаграждение по
договорам комиссии и агентское вознаграждение увеличились на 46,7% – до 122,7 млн грн,
доходы от других услуг – на 13,5%, до 569,43 млн грн. В то же время доходы от услуг
почтовой связи сократились сразу на 34% – до 317,63 млн грн. Компания в январе-июне2017 сработала с валовым и операционным убытком соответственно 354,99 млн грн, тогда
как январь-июнь-2016 она завершила с валовой и операционной прибылью соответственно
267,26 млн грн и 103,03 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Логистическая компания "Деливери" будет развиваться
по программе франчайзинга
16.08.2017

Логистический оператор "Деливери" с января по июль 2017 г.
расширил свою сеть на 18 отделений и сейчас насчитывает 282 грузовых
склада. Почти все новые отделения (16) были открыты по партнерской
программе франчайзинга.
Таким образом, с 2014 г. количество складов, открытых по партнерской программе
франчайзинга, в компании увеличилось на 21%. аибольшее количество складов "Деливери"
открывалось в южном регионе: в Николаевской и Херсонской областях. Во втором
полугодии 2017 г. планируют расширить сеть по франчайзингу в Киеве. Кроме этого,
компания ввела сервис "Перевод денежных средств без груза". Ранее была запущена услуга
послеплаты за товар при его получении в представительствах, а также р-2-p переводам
через сайт. Общее число касс, которые на сегодня предоставляют услугу наложенного
платежа и денежных переводов между отделениями, достигло 83-х (30% всех складов).
Наложенный платеж действует уже около года и пока что этой услугой пользуется не более
5% клиентов. "Для того, чтобы мы могли в полной мере удовлетворить потребность
клиента и повысить интерес к услуге, нужно реализовать наложенный платеж на
расчетный счет и банковскую карту. Тестовый запуск последних будет проведен уже в
августе", - говорится в сообщении компании. В "Деливери" отмечают популярность среди
их клиентов адресной логистики: существенно вырос спрос на доставку типа "ДвериДвери", "Склад-Двери", "Двери-Склад". В январе–июле т.г. каждое четвертое отправление
через "Деливери" было доставлено с адреса или на адрес. Перед этим, в конце 2016 года, в
компании создали департамент, который занимался адресной логистикой. Кроме этого, в
марте 2017 г. была запущена новая услуга - сборная доставка грузов. При заказе "Сборной
доставки" клиентом "Деливери" объединяет несколько партий груза (из разных
городов/от разных отправителей) в одну адресную доставку. Услуга позволила
значительно экономить расходы на логистику получателям, которым идет большое
количество груза от разных отправителей по Украине. С момента запуска запросы на
сборную доставку грузов возросли в 10 раз. Перспективным в "Деливери" считают сервис
для В2С сегмента, который в компании занимает долю пока что около 6-7%. Так, с мая
начала работу "Деливери экспресс" - курьерская доставка грузов по Киеву до 2 кг. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

УГЦР объявил новый конкурс на услугу переноса
номеров MNP в ProZorro
18.08.2017

Суд скасував арешт акцій
Укртелекому
04.08.2017

Апеляційний суд Києва скасував арешт акцій монополіста
фіксованого зв'язку - компанії Укртелеком. Про це йдеться в тексті рішення
суду, передають Українські новини.
Згідно з ним, представник власника майна компанія ЕСУ подала апеляцію на
рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 11 квітня, яким накладено
арешт на 92,7906% акцій Укртелекому. В обґрунтування своїх вимог компанія посилається
на відсутність підстав для застосування даної міри забезпечення провадження стосовно
ТОВ ЕСУ, оскільки посадовим особам зазначеного товариства не повідомлено про підозру.
Крім того, на думку представника, клопотання про арешт майна подано особою, яка не має
відповідних процесуальних повноважень. Зокрема, компанія посилається на положення
Кримінального процесуального кодексу відповідно до якого з клопотанням про
накладення арешту на майно третьої особи може звернутися тільки прокурор. Однак,
клопотання про арешт майна ТОВ ЕСУ подав слідчий, а не прокурор. Також, представник
ЕСУ вказав, що розгляд клопотання про арешт акцій відбувся без повідомлення власника
майна або його представників. Колегія суддів Апеляційного суду вирішила, що орган
досудового розслідування не мав достатніх підстав ініціювати арешт майна Укртелекому,
так як жодній особі у рамках вказаної кримінальної виробництва не повідомлено про
підозру. Таким чином, суд у повному обсязі задовольнив скаргу ЕСУ і скасував арешт акцій
Укртелекому. Рішення суду оскарженню не підлягає. 13 квітня генепрокурор Юрій Луценко
заявив, що Печерський райсуд Києва заарештував акції телекомунікаційного оператора
компанії Укртелеком і ТриМоб. Луценко повідомив, що ГПУ проводить розслідування про
незаконне виділення за вказівкою колишнього Президента Віктора Януковича 220 млн грн
з державного бюджету і приватизації 93% акцій Укртелекому за заниженою на 1,6 млрд грн
ціною. Нагадаємо, у 2011 р., коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив
єдиний учасник торгів - ТОВ ЕСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Компания "ЕСУ" в судах о долге по облигациям
добился отсрочки на год
11.08.2017

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск государственного Ощадбанка к владельцу контрольного пакета акций ПАО "Укртелеком" ООО "ЕСУ", постановив взыскать с последнего 955 млн грн процентного долга по облигациям, но отсрочил исполнение этого решения на год.
Как говорится в вердикте суда от 3 августа, опубликованном в реестре судебных
решений, Ощадбанк в апреле 2013 году купил облигации "ЕСУ" серии "С" на 2 млрд грн по
номиналу, из которых сейчас у него осталось бумаг на 1,839 млрд грн по номиналу. После
просрочки выплаты купона по ним за 9-11 купонные периоды, Ощадбанк поадл иск в суд и
потребовал выплаты 382,4 млн грн, однако со временем увеличил размер иска до 1 млрд
144,7 млн грн, так как ЕСУ просрочил выплату и по 12-16 купонам. В свою очередь ответчик
возражал против начисления пени и просил пятилетней отсрочки по выплатам – до 30
июля 2022 г. "Нарушение сроков выплаты процентного дохода истцу с середины 2015 года
произошло из-за невозможности "ЕСУ" в условиях спада экономики и инфляционных
процессов … выполнить экономические прогнозы относительно своего развития", говорится в документе. По утверждению ответчика, немедленное исполнение решения
суда может привести к банкротству "ЕСУ", как мажоритарного акционера "Укртелекома", и
"нарушению стабильности работы последнего". Суд снизил сумму взыскания до 955 млн
грн, из которых 802,4 млн грн – непосредственная сумма долга по процентам, отказав в
пене и в 1,5 раза уменьшив размер инфляционный потерь, а также предоставил годичную
отсрочку в исполнении этого решения. "Ранее ООО "ЕСУ" обсуждало с держателями
облигаций возможности реструктуризации обязательств. Данное решение суда с отсрочкой
исполнения позволяет продолжить поиск решения", - прокомментировали вердикт суда в
пресс-службе "Укртелекома". Помимо того 7 августа Киевский апелляционный
хозяйственный суд принял апелляцию "ЕСУ" на решение Хозяйственного суда Киева от 11
июля этого года по спору с другим владельцем этих облигаций – государственным
Укрэксимбанком: им с эмитента взыскивается процентный доход и основная сумма долга
по облигациям, срок погашения которых наступил 19 марта этого года. Так как
Укрэксимбанк в 2013 году приобрел облигации "ЕСУ" на 2 млрд 243,6 млн грн, то общая
сумма выплаты по этому иску, согласно решению хозсуда Киева – 2 млрд 834,2 млн грн. В
рамках обеспечения этого иска хозсуд своим определением от 2 июня наложил арест на
принадлежащие ЕСУ акции "Укртелекома" в размере 92,7906% уставного капитала, и 25
июля Киевский апелляционный хозсуд подтвердил это определение, отклонив жалобу
"ЕСУ". Согласно данным в системе раскрытия НКЦБФР, ООО "ЕСУ" в первом полугодии 2017
года сократило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 8,9
раз – до 72 млн грн, непокрытый убыток достиг к концу июня этого года 6 млрд 834,3 млн
грн, а выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные
финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10
млрд 799,3 млн грн согласно договору купли-продажи от 2011 года. Как сообщалось, ФГИ
по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79%
акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1
млн грн. Холдинг "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрел "ЕСУ" в 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
lifecell не виключає придбання
інших операторів – СЕО

15.08.2017

Мобільний оператор lifecell, що належить групі Turkcell, не
виключає придбання в майбутньому інших українських операторів і
фіксованого, і мобільного зв'язку. Про це повідомив головний
виконавчий директор оператора Ісмет Язиджи.
"Ми прийшли сюди купувати, а не продавати. Ми віримо в майбутнє українського
ринку. Саме тому група Turkcell планує подальші інвестиції в нього, тому що у нас є дуже
позитивні сподівання на майбутнє", - сказав він під час зустрічі з журналістами в Києві.
Говорячи про своє основне завдання на посаді СЕО lifecell Язиджи зазначив, що ним є
трансформація компанії в цифрового оператора, перехід до повної діджиталізації її сервісів.
"Саме цим я займався частково в Білорусі та на Кіпрі", - додав він. Як повідомлялося, у квітні
стало відомо, що Язиджи стане новим СЕО оператора замість Бурака Ерсоя. Раніше він був
гендиректором Turkcell на Північному Кіпрі, головою BeST - дочірньої компанії Turkcell у
Білорусі. lifecell є третім за величиною оператором мобільного зв'язку в Україні. Станом на
кінець другого кварталу 2017 року активна абонентська база lifecell становить 8,4 млн
користувачів. Турецький постачальник телекомунікацій і технологічних послуг Turkcell у
2015 році сконцентрував 100% оператора "Астеліт", пізніше перейменованого на lifecell.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в четверг
объявил через систему ProZorro проведение открытых торгов по закупке
услуги переноса номеров при смене оператора (MNP).
"Тендерная документация по MNP уже загружена в систему ProZorro, и все
потенциальные участники будущих торгов могут ознакомиться с техническим заданием и
другими требованиями тендера. Надеемся, что этот тендер в ProZorro будет успешным и
результативным", - цитирует пресс-служба УГЦР главу тендерного комитета и
исполнительный директор госпредприятия Вадима Гулько. Про его словам, тендерный
комитет УГЦР максимально упростил процедуру проведения конкурса, доработал
тендерную документацию с целью минимизации дискуссионных вопросов, которые поразному воспринимались участниками предыдущих торгов. В.Гулько акцентировал
внимание на том, что в отличие от документации предыдущих торгов в новом конкурсе
определена единая сумму тендера, которая не может превышать 40 млн грн. "Опыт
предыдущих торгов показал возможность реализации этого проекта за такую сумму.
Единственным критерием оценки пока определена цена", – отмечает пресс-служба УГЦР.
Ведомство добавляет, что, учитывая ранее проведенную большую работу, срок
предоставления услуг уменьшен и ограничен 150 календарными днями, однако
неизменным остается требование, чтобы участник торгов должен иметь успешный опыт
создания автоматизированной системы "Централизованная база данных перенесенных
номеров" в другой стране. "Надеюсь, что в новых торгах, которые будут проходить в
системе ProZorro в форме аукциона, примут участие многие компании, которые имеют
соответствующий опыт, и в честной конкурентной борьбе определят победителя", отметил В.Гулько. Согласно объявлению, прием тендерных предложений продлится до
21:00 17 сентября 2017 года. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Правительство открыло частоту для внедрения
в Украине радиотехнологии 4G
19.08.2017

Правительство внесло изменения
в План использования
радиочастотного ресурса Украины, открыв диапазон 1800 МГц для
внедрения в Украине радиотехнологии 4G.
"Открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит
стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики,
будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины", - говорится в
сообщении. По данным Государственной службы специальной связи и защиты
информации, уже к концу 2017 года предполагается проведение тендера на выдачу 4Gлицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет составят примерно 4
миллиарда гривен (3,975 млрд гривен). Как сообщается, внесенными в План изменениями
также решается вопрос о гармонизации спектра устройств короткого радиуса действия
(медицинские радиоимпланты, устройства для измерения уровня заполнения закрытых
резервуаров, автомобильные радары безопасности дорожного движения и т. п.). Напомним,
ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил подготовку к проведению
конкурса по выдаче 4G лицензий.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Компания "Киевстар" во II кв.-2017г увеличила EBITDA
на 13,7% и доход на 10%
19.08.2017

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2017 г. увеличил
общий доход на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 4,058
млрд грн, сообщила международная группа Veon (до ребрендинга VimpelCom Ltd.) в квартальном отчете.
Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на
13,7% - до 2,305 млрд грн, тем самым нарастив рентабельность по EBITDА на 1,9
процентного пункта (п. п.) - до 56,8%. Доход от услуг мобильной связи оператора во втором
квартале составил 3,781 млрд грн - на 10,3% выше показателя за аналогичный период 2016
года. Компания объясняет такой результат продолжающимся ростом доходов от передачи
мобильных данных (на 71,6% за отчетный период) благодаря увеличению числа
пользователей этой услуги, успешному маркетингу, поддерживаемому продолжением
развертывания сети 3G и ориентированные на данные тарифами. "В результате
потребление данных в расчете на пользователя более чем удвоилось во втором квартале
2017 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года", - отмечается в отчете.
Количество абонентов мобильной связи "Киевстара" в апреле-июне 2017 года увеличилось
на 2,8% - до 26,1 млн. Потребление голосовых услуг (MoU) возросло на 2,5% - до 573 минут,
а ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 8,5% до 48 грн. Доходы мобильного оператора от услуг фиксированной связи во втором
квартале возросли на 5,9% - до 277 млн грн, в том числе доходы от фиксированного
интернета увеличились на 12,5% - до 169 млн грн при том же количестве абонентов - 0,8
млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 13,9% - до 69 грн. Капитальные
инвестиции за отчетный период составили 705 млн грн, что на 3% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. В отчете также отмечается, что оператор продолжил
развертывание своей 3G-сети в первом квартале, расширив по его итогам охват населения
связью 3G-сети до 69% с 64% кварталом ранее и 48% - годом ранее. "Киевстар" уточняет,
что в целом за первое полугодие его доходы увеличились на 10,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% - до 4,378
млрд грн. При этом доходы от услуг мобильной связи увеличились на 11,1% - до 7,328 млрд
грн, а от фиксированной связи - на 9,9%, до 572 млн грн. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Киевстар намерен выйти на рынок
финансовых услуг до конца 2017 г. >>>
По материалам bin.ua
Vodafone Украина увеличила чистую прибыль
за квартал на 137%

28.08.2017

Компания Vodafone Украина во втором квартале 2017 г. увеличила
чистую прибыль до 0,5 млрд грн, что на 137% больше по сравнению с
результатами аналогичного периода 2016 г.
Доход Vodafone Украина за второй квартал 2017 г. вырос на 6,2% в годовом
исчислении и составил 2,9 млрд грн. Основным фактором роста стало увеличение доходов
от передачи данных на 93% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого
года. Квартальный доход от услуг передачи данных достиг 908 млн грн. Также во втором
квартале 2017 г. Vodafone Украина удвоил капитальные инвестиции по сравнению со
вторым кварталом 2016 г. - до 1,2 млрд грн. Абонентская база Vodafone Украина составляет
20,8 млн абонентов. Ранее сообщалось, что Vodafone и Mastercard запустили первый в
Украине универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Нацбанк зарегистрировал банковскую
группу "Альянс"

Світовий банк здійснюватиме закупівлі
через ProZorro
10.08.2017

Світовий банк планує закуповувати через ProZorro товари та
послуги для своїх проектів в Україні. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як наголошується, Світовий банк завершив оцінку функціонування електронної
системи публічних закупівель ProZorro в Україні. "Метою цієї місії було перевірити, чи
відповідає ProZorro вимогам Багатостороннього банку розвитку (MDB - Multilateral
Development Bank) щодо проведення електронних публічних закупівель з використанням
механізмів електронних реверсивних аукціонів", - повідомляє МЕРТ. Згідно з
повідомленням, в результаті проведення оцінки Світовий банк зробив позитивний
висновок щодо використання ProZorro за методами закупівель "Закупівлі у вільній
торгівлі" та "Національні конкурсні торги". "Результати цієї оцінки - основа для прийняття
Світовим банком рішень щодо використання системи для проведення закупівель, які ним
фінансуються. Оцінка підтвердила, що Світовий банк може використовувати ProZorro для
проведення закупівель товарів, послуг та робіт в Україні", - йдеться у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ЄБРР буде нарощувати обсяги фінансування
в гривні
15.08.2017

Європейський банк реконструкції і розвитку буде нарощувати обсяги
фінансування в гривні. Про це заявив директор представництва ЄБРР в
Україні Шевки Аджунер, передає FinClub.
"Ми активно працюємо в цьому напрямку з корпоративним сектором, шукаємо нові
перспективні проекти", - сказав Аджунер. Крім того, в планах ЄБРР - перехід на гривневе
фінансування муніципальних проектів. "Наше завдання - знайти гривневе фінансування. Це
може бути фондування від наших партнерів на міжбанку. Також в Лондонському офісі
продовжують працювати над ініціативою щодо випуску гривневих бондів. Але для цього
потрібно, щоб на ринку склалися певні сприятливі умови", - пояснив Аджунер. За словами
керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіса Маліжа, Україна
була однією з останніх країн, де ЄБРР почав видавати кредити в нацвалюті. Раніше
повідомлялося, що Райффайзен Банк Аваль уперше в історії України надав Міжнародній
фінансовій корпорації (IFC) кредит у національній валюті.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Німеччина інвестує $10 млн у розвиток малих і
середніх підприємств України
15.08.2017

Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG) внесе $10 млн в
інвестиційний фонд для малих і середніх підприємств України,
повідомляє Посольство німеччини в Україні.
Фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) полегшить підприємствам малого і
середнього бізнесу доступ до довгострокового фінансування. «Цим участю Німеччина
зміцнює свою позицію як однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій в
українську економіку. Участь Німеччини є сигналом для інших приватних і інституційних
інвесторів», – йдеться в повідомленні посольства. У диппредставництві розповіли, що фонд
інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в IТ, легку і харчову
промисловість, а також в підприємства електронної торгівлі та сферу охорони здоров’я. У
німецькому посольстві уточнили, що фінансується фонд, в першу чергу, орієнтується на
малі і середні підприємства, які потребують капіталу для власного зростання і, як показує
досвід, створюють багато нових робочих місць. Німецькі дипломати додали, що є наміри
довести капітал фонду Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) до $ 150 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Американская OPIC намерена выделить кредит $10 млн Агропросперис Банку
и гарантии $7,8 млн банку "Восток"
22.08.2017

Корпорация частных зарубежных инвестиций США (OPIC) намерена
выделить кредит $10 млн Агропросперис Банку (ранее - Астра Банк, Киев) и
предоставить гарантии на сумму $7,8 млн банку "Восток" (Днипро).
Как говорится в соответствующих сообщениях OPIC (Overseas Private Investment
Corporation), кредит для Агропросперис Банка предоставляется сроком на 10 лет. При этом
общая стоимость проекта оценивается в 23,7 млн долларов. Спонсором по данному проекту
также выступит американская NCH Agribusiness Partner II. Общая стоимость проекта по
банку "Восток" оценивается в 8 млн долларов, а спонсором выступит американская
Financial Services Volunteer Corps. Отмечается, что фермеры мелких и средних предприятий
обрабатывают треть пахотных земель в Украине, но не имеют доступа к примерно 8,7 млрд
долларов в виде необходимого финансирования для поддержки существующих операций и
инвестиций в будущем. Предполагается, что вышеуказанные банки будут кредитовать
малых аграриев, а залогами по кредитам будут выступать будущие урожаи. …
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
Миссия МВФ с контрольным визитом
прибудет в Украину
31.08.2017

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину
12 сентября для анализа выполнения Украиной Меморандума о
сотрудничестве с фондом. Об этом сообщил источник в правительстве.
"Миссия МВФ будет работать в Украине 12-13 сентября", - сообщил собеседник
агентства УН. Он отметил, что в Киеве члены миссии проанализируют ход выполнения
Украиной обязательств, взятых страной для продолжения финансирования по программе
EFF. Как сообщалось, Кабинет Министров передал в Международный валютный фонд
информацию о дополнительных вариантах изменения постановления №187 для
недопущения повышения цены газа для населения с октября 2017 года. 11 марта 2015 года
МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма
расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш в сумме 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7
млрд долларов) - в августе 2015 года, третий (1 млрд долларов) - в сентябре 2016 года,
четвертый (1 млрд долларов) - в апреле 2017 года. Украина рассчитывает получить в
текущем году еще 2 транша от МВФ.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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01.08.2017

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу
банка "Альянс". Об этом сообщается на сайте НБУ, передает служба новостей
портала zn.ua
В группу вошли банк "Альянс", закрытый недиверсифицированный корпоративный
инвестиционный фонд "Украинские сбалансированные инвестиции" и компания "Финком
инвест". Контролером группы является Александр Сосис, которому принадлежит 89,1%
акций банка "Альянс". Решение о регистрации было принято НБУ 28 июля.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Индустриалбанк решил объединиться с
Экспресс-банком (Киев)
01.08.2017

Акционеры Индустриалбанка (Запорожье) решили присоединить к
нему Экспресс-банк (Киев). Об этом говорится в сообщении пресс-службы
Индустриалбанка.
1 августа состоялись собрания акционеров Индустриалбанка и Экспресс-банка. Был
утвержден план реорганизации Экспресс-банка и присоединения его к Индустриалбанку.
Определен состав правления объединенного банка. Основные вопросы, рассмотренные на
собрании акционеров, касаются процедуры объединения банков. Решением акционеров
будет проведена реорганизация Экспресс-банка с присоединением его к Индустриалбанку.
Благодаря упрощенной процедуре, определенной законом "Об упрощении процедур
реорганизации и капитализации банков", процесс пройдет в более короткие сроки.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Уволился глава киевского
“Дойче Банка”
02.08.2017

Председатель правления ПАО “Дойче Банк ДБУ” (Киев) Борислав
Иванов-Бланкенбург 31 июля уволился с должности, сообщил банк в системе
раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, он уволился по собственному желанию. Борислав ИвановБланкенбург занимал должность главы правления “Дойче Банк ДБУ” 1 год и 8 месяцев.
Отметим, “Дойче Банк ДБУ” основан в 2009 году. По данным банка, его единственным
акционером является Deutsche Bank AG. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по
размеру общих активовбанк занимал 44-е место (1,427 млрд грн) среди 90 действовавших в
стране финучреждений. Напомним, в январе-сентябре 2016 г. Дойче Банк ДБУ (Киев)
сократил чистую прибыль на 13% до 94,092 млн гривен по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года (108,5 млн гривен).
Читать полностью >>>
По материалам finobzor.com.ua
НБУ признал неплатежеспособным
банк "Гефест"
02.08.2017

Национальный банк Украины (НБУ)признал неплатежеспособным
банк "Гефест" (Киев). Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ,
передают Українські Новини.
В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской
деятельности" 1 августа правление НБУ приняло решение №490-рш/БТ "Об отнесении ПАО
"КБ "Гефест" к категории неплатежеспособных". Банк "Гефест" не обеспечил выполнение
требований нормативно-правовых актов Национального банка в части приведения размера
регулятивного капитала до размера, не менее чем 200 млн грн в срок до 11 июля 2017 г.
Размер регулятивного капитала банка на 31 июля был меньше ⅓ от минимального уровня.
Банк "Гефест" был создан в конце 2013 г. Учитывая кризисные явления в экономике, банк
фактически не совершал активной деятельности и по состоянию на дату принятия
решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких
обязательств перед клиентами. Как сообщалось, владельцем существенного участия в
банке "Гефест" является член партии "Рух за реформы" Вячеслав Попов. По данным НБУ, на
1 апреля по размеру активов банк занимал 90-е место (17,7 млн грн) среди 90 банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Банк президента Порошенко увеличил
прибыль в 2,6 раза
02.08.2017

Международный инвестиционный банк по итогам января-июня 2017
года получил 52,894 миллиона гривен чистой прибыли. Это в 2,6 раза
больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Согласно отчёту, чистый процентный доход возрос на 0,3% – до 82,461 млн гривен. С
вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 60,199
млн гривен, что 2,35 раза больше, чем в первом полугодии 2016 года. Кроме того, банк
получил 24,818 млн гривен прибыли от операций с ценными бумагами (возросла на 80,3%),
7,075 млн грн прибыли от операций с иностранной валютой (снизилась на 10,5%), 41,234
млн грн чистого комиссионного дохода (возрос на 48,4%) и 5,787 млн грн прочей
операционной прибыли (возросла в 2,15 раза). За первые 6 месяцев активы банка возросли
на 6% – до 7,302 млрд гривен. Произошло это преимущественно за счёт увеличения объёма
финансовых активов – в 9 раз, до 420,094 млн гривен. Кредиты и задолженность клиентов
сократились на 4,1%, до 2,033 млрд грн. В пассивах же основной прирост обеспечил
депозитный портфель, возросший на 5,2% – до 6 млрд 689,574 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Прибуток "А-Банку" Суркісів зріс на 11% до 136 млн грн.

Апекс-банк намерен прекратить банковскую
деятельность
04.08.2017

Відповідно до звітності «Акцент-Банку» («А-Банк», підконтрольний
Суркісам і їх родичам), за підсумками першого півріччя він задекларував
прибуток 136,3 млн грн (за 6 місяців-2016 – 122,9 млн грн).
Чистий процентний дохід – 377,5 млн грн (за 6 місяців-2016 – 178,2 млн грн); дохід
від розформування резервів – 12,9 млн грн (за 6 місяців-2016 були витрати на 89,3 млн
грн). Кредитний портфель банку за півроку зріс до 2,93 млрд грн (з 2,41 млрд грн на
початок року), тоді як депозитний портфель лишився фактично в тому ж розмірі - 2,7 млрд
грн (на початок року було 2,73 млрд грн). Статутний капітал банку зріс до 323,2 млн грн (з
213 млн грн). За даними «А-Банку», на кінець показника адекватності його регулятивного
капіталу становив 13,33%. Банк повідомив, що з 01.01.2017 по 10.04.2017 тимчасово
порушував один з нормативів НБУ – максимального розміру кредитного ризику за
операціями з пов’язаними з банком особами, а з 11.04.2017 цей показник відповідає
нормативному значенню (0,03%, при тому, що має бути не більше 20%). Як писав
Finbalance, «А-Банк» зізнавався, що під час націоналізації Приватбанку з його
кореспондентських рахунків було примусово списано грошові кошти в еквіваленті 364,6
млн грн, що призвело до збільшення дебіторської заборгованості та негативно
відобразилося на нормативах адекватності регулятивного капіталу. На 01.01.2017 «А-Банк»
сформував резерви під знецінення інших фінансових активів у розмірі 45% від суми
заборгованості, а на 01.04.2017 резерви були збільшені до 100%.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Банк "Південний" списав безнадійні
кредити на 206 млн
04.08.2017

Відповідно до звітності банку «Південний», за підсумками першого
півріччя він задекларував прибуток 39,8 млн грн (за 6 місяців-2016 – 31,9
млн грн). Про це пише finbalance.com.ua
Чистий процентний дохід банку – 461 млн грн (за 6 місяців-2016 – 114,9 млн грн);
витрати на формування резервів під знецінення кредитів – 290,1 млн грн (за 6 міс.-2016 –
87,7 млн грн). Кредитний портфель банку (за вирахуванням резервів)за півроку збільшився
до 14 млрд грн (з 13,6 млрд грн на початок року), депозитний портфель – до 12,7 млрд грн
(з 12,3 млрд грн). За даними банку, в січні-червні за рахунок резервів він списав як
безнадійні кредити на 206 млн грн (у т.ч. 190,3 млн грн – позики юросіб). Заявлений
фінустановою обсяг кредитів пов’язаним особам – 46 млн грн, а обсяг вкладів інсайдерів –
182 млн грн. Як писав Finbalance, у червні агентство Fitch підтвердило довгостроковий
рейтинг дефолту емітента («РДЕ») банку «Південний» на рівні «CCC» і рейтинг стійкості
«ccc». Одночасно агентство відкликало рейтинги банку з комерційних причин. Fitch більше
не рейтингує цей банк і не проводить по ньому аналіз, йшлося в заяві агентства. За словами
фахівців Fitch, рейтинг стійкості банку «Південний» відображає слабку якість його активів,
обмежену додаткову здатність абсорбувати збитки і невисоку прибутковість від основної
діяльності, що робить його кредитоспроможність значною мірою вразливою в разі
подальшого визнання знецінення активів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Кредобанк выкупил портфель розничных
кредитов Platinum Bank
07.08.2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переуступил
Кредобанку розничный кредитный портфель Platinum Bank. Об этом
Кредобанк сообщает на официальном сайте.
4 августа между банки заключили соглашение об уступке прав требования по
договорам, заключенным между Platinum Bank и его клиентами. С 4 августа новым
кредитором по вышеуказанному договору является Кредобанк. "Просим все обязательства
по вышеуказанному договору (включая просроченные, срочные и будущие обязательства)
выполнять в полном объеме в пользу Кредобанка согласно условиям договора и
требованиям законодательства Украины", - сообщает пресс-служба. Таким образом, банк
купил кредитную задолженность более 11 тысяч розничных клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
З банку "Кліринговий дім" Льовочкіної та Фурсіна
"зникли" 1,3 млрд грн "інсайду"

07.08.2017

Відповідно до звітності банку «Кліринговий дім», в першому
півріччі він зафіксував збиток 325 млн грн (у т.ч. в ІІ кв. – 327,25 млн грн),
тоді як за аналогічний період минулого року – 28,5 млн грн. За підсумками
всього 2016 р. він звітував про збиток 83,2 млн грн (у 2015 р. – 15,7 млн грн).
Чистий процентний дохід банку за січень-червень 2017 року впав до 24,3 млн грн на
фоні 80,8 млн грн за 6 місяців-2016. Це відбулося при майже двократному скороченні
процентних доходів (до 91,7 млн грн з 173,3 млн грн) та зменшенні процентних витрат
майже на третину (до 67,4 млн грн з 92,5 млн грн). Витрати на формування резервів під
знецінення кредитів – 322 млн грн (за 6 місяців-2016 – 51,6 млн грн). За даними
«Клірингового дому», на кінець ІІ кварталу обсяг активів становив 2,31 млрд грн (на
початок року – 2,84 млрд грн), у т.ч. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів – 625,4 млн
грн (на початок року – 380,5 млн грн), кредитний портфель – 613,7 млн грн (на початок
року – 823,5 млн грн). Депозитний портфель – 1,95 млрд грн (на початок року – 2,16 млрд
грн). За даними банку, на кінець ІІ кварталу загальна сума чистого кредитного портфелю,
що наданий пов`язаним особам, становила 0,04% від регулятивного капіталу банку. Як
писав Finbalance, «Кліринговий дім» констатував, що на 31.12.2016 він порушував норматив
Н9 (норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов’язаними
особами). Водночас банк погодив з НБУ програму капіталізації на 2016-2018 рр. та План
заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства та
нормативно-правових актів НБУ щодо операцій з пов`язаними з банком особами. «В своїй
діяльності банк виконує передбачені вищезазначеними Програмами заходи», - констатував
«Кліринговий дім» у звітності за 2016 рік. Зі звітності банку «Кліринговий дім» за ІІІ
квартал-2016 випливало, що на кінець вересня минулого року 81% його кредитного
портфелю – це були позики пов’язаним особам, які становили 1,3 млрд грн. Основні
акціонери банку «Кліринговий дім» - нардепи Юлія Льовочкіна (сестра Сергія Льовочкіна)
та Іван Фурсін (молодший бізнес-партнер Дмитра Фірташа). Вони – представники т.зв.
«газової» групи (вона ж – «Росукренерго»), в яку, крім названих осіб, входили ще, зокрема,
Юрій Бойко (екс-міністр енергетики часів Януковича, сьогодні – глава фракції «Опоблоку»)
та Валерій Хорошковський (екс-глава СБУ). Вони контролюють у т.ч. телеканал «Інтер». І.
Фурсін був у числі співвласників латвійського АТ Trasta komercbanka, якому на початку
березня 2016 року Європейський центробанк (ЄЦБ) анулював ліцензію. Trasta komercbanka
фігурував у розслідуванні щодо виведення мільярдів рефінансування НБУ з «Дельта Банку».
І. Фурсін у свій час був главою наглядової ради банку «Надра», який до банкрутства
контролював Д. Фірташ.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Акционеры Апекс-банка (Киев) 23 августа намерены рассмотреть
вопрос прекращения банковской деятельности финансовым учреждением.
Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка.
Банк намерен рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской
деятельности без прекращения юридического лица. Также акционеры рассмотрят и
утвердят план прекращения деятельности. Банк выполняет требования НБУ по размеру
уставного капитала - 303 млн гривен. По информации Українських Новин, по состоянию на
начало февраля Апекс-банк был в числе проблемных банков. Как сообщалось, Апекс-банк
контролируется Евгением Кузнецовым. По данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру
активов банк занимал 84-е место (174,7 млн грн) среди 90 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
В Украине закрывается
еще один банк
14.08.2017

Промышленно-финансовый банк (г. Кременчуг, Полтавская обл.)
намерен прекратить свою деятельность без ликвидации юридического лица.
Об этом пишет minprom.ua
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня собрания акционеров, назначенного
на 15 сентября. Акционеры рассмотрят и утвердят план прекращения деятельности
Промфинбанка. По данным НБУ, на 1 апреля активы Промфинбанка составляли 385,4 млн
грн. Он занимал 73-е место среди 90 действующих банков по данному показателю.
Промфинбанк основан в 1997 году. Владельцем банка является Владимир Матицын –
бывший генеральный директор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Банк «Пивденный» связали с
Иванющенко
15.08.2017

Генпрокуратура Украины назвала одесский банк «Пивденный»
финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации
с участием Юры Енакиевского.
«Для руководства, акционеров и сотрудников банка «Пивденный» дороже всего то
возрастающее доверие, которое оказывают нам клиенты и партнеры» - так пишет о себе на
своем сайте одесский банк «Пивденный», находящийся под контролем местных
бизнесменов Юрия Родина и Марка Беккера. Добавляя, что «в своем развитии банк выбрал
верные приоритеты». Правда, когда был сделан такой выбор - во время эпохи Виктора
Януковича и его старшего сына Александра, или уже после крушения их режима, банк не
уточняет. Хотя ответ на этот вопрос был бы весьма кстати, учитывая ход досудебного
расследования в уголовном производстве № 42014000000000029, открытом ГПУ по факту
создания в феврале 2010 г. (после избрания президентом Януковича) преступной
организации «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
против государственной собственности». По сведениям «ОЛИГАРХА», в ГПУ пришли к
выводу, что руководителями преступной организации (на вершине которой стояли уже
упомянутые Виктор и Александр Януковичи) было организовано назначение на наиболее
важные должности в высших органах государственной власти и госпредприятиях, а также
избрание народными депутатами Украины самых активных ее участников. Одним из них
следствием был назван земляк Януковича, депутат Верховной Рады VI и VII созывов Юрий
Иванющенко (известен также в определенных кругах под прозвищами Юра Енакиевский и
Юрец Малой). «Таким образом, была организована система управления государством, где
руководители преступной организации и наиболее активные ее участники имели влияние
на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов
государственной власти и правоохранительной системы» - указали в ГПУ. Отметив также,
что «каждый руководитель преступной организации был знаком с общим планом
деятельности по сферам и направлениям совершения преступлений; знал, какие конкретно
функции в соответствии с единым планом возлагаются непосредственно на него и
подконтрольное ему структурное подразделение преступной организации, а также то, что
другие очевидные и обязательные для совершения преступлений пункты плана
выполняются другими участниками этой преступной организации». В ГПУ считают, что
при непосредственном участии Иванющенко были спланированы и осуществлены
преступления в топливно-энергетическом комплексе, банковской и налоговой сферах, а
также в сферах услуг и растаможивания товаров. «Для обеспечения деятельности
преступной организации, в частности осуществление подконтрольными предприятиями
незаконных финансовых операций, привлечен ряд банковских учреждений, в частности
ПАО «Реал Банк» (код ЕГРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО «Брокбизнесбанк» (код ЕГРПОУ
19357489, МФО 300249), ПАО «Акционерный Банк «Пивденный» (код ЕГРПОУ 20953647,
МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адрес: LV-1010, Латвия, г. Рига, ул. Ю. Алунана,
2)» - указали в ГПУ. Первые два финучреждения из этого списка, как известно, были частью
«подразделения», находившегося под управлением молодого таланта Сергея Курченко,
который, как считается, работал под крышей Александра Януковича. А вот «Пивденный» и
Regionala investiciju banka - это часть единой банковской группы, созданной одесскими
бизнесменами Юрием Родиным и Марком Бекккером («Пивденный» называет Regionala
investiciju banka своим дочерним банком). Именно в Regionala investiciju banka, по данным
ГПУ, были открыты счета иностранных прокладок, связанных с Иванющенко, на которые
поступали выведенные из Украины средства, в том числе, через ООО «Карпатыбудинвест»,
нелепую кампанию по отбеливанию которого в прошлом году затеял одиозный нардеп от
БПП Олег Недава. Среди них - компании Industry East Europe Investments Ltd и Production
Investment Management Ltd (Великобритания), Іmех Provider Ltd (Британские Виргинские
острова) и Rexelmo Ltd (Кипр). При этом отмытые средства в дальнейшем отправлялись в
банк «Пивденный» в качестве кредита. Что, нужно полагать, было высшим проявлением
«возрастающего доверия», которое оказывали одесскому банку его авторитетные клиенты
эпохи Януковича. …
Читать полностью >>>
© Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
В 1-м полугодии Ситибанк сократил прибыль
на 26% до 598,3 млн грн
15.08.2017

В январе-июне Ситибанк сократил чистую прибыль на 26,2% до
598,313 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (810,3
млн гривен). Об этом говорится в финансовом отчете банка.
Ситибанк закончил 1-й квартал с прибылью 268,7 млн гривен, 2-й квартал - с
прибылью 329,6 млн гривен. 2016 год Ситибанк закончил с прибылью 1,4 млрд гривен. Как
сообщали Українські Новини, банк контролируется американской Citigroup Inc. По данным
НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 15-е место (19,6 млрд гривен) среди 90
действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
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Банк «Конкорд» пошел по делу
об обнале

Экс-министр угольной промышленности Тополов сконцентрировал
90,5% банка "Земельный капитал"
17.08.2017

Днепровский банк «Конкорд» вновь привлек к себе внимание
правоохранителей. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Орджоникидзевский
районный суд Запорожья на днях арестовал деньги на счетах целой плеяды
фирм, которые подозреваются в фиктивном предпринимательстве.
В список «арестантов» вошли ООО «Дрим сейл», ООО «Престиж опт К», ООО «Естор
фінанс», ООО «Овочі та фрукти опт», ООО «Капітал сторі», ООО «Мега стальпром», ООО
«Константа торг», ООО «Контракт аріс», ООО «Овочева іділія». Все они были
зарегистрированы в один день - 7 апреля 2017 года в двух прифронтовых городах
Донецкой области - Константиновке и Мариуполе. При этом учредителями компаний стали
никому не известные жители Днепропетровской и Запорожской областей (банк «Конкорд»,
как известно, имеет центральный офис в Днепре, а его отделения открыты всего в пяти
регионах, в том числе в расположенном по соседству с Днепром Запорожье). Например,
учредителем ООО «Капітал сторі» из города Константиновка записан Сергей Самофалов из
г. Днепр. Он же известен как учредитель ООО «Мастер груп лтд», печать которого была
изъята сотрудниками ГФС во время обысков в Днепре в апреле этого года в офисных
помещениях и машинах лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, в
рамках уголовного производства № 32015060000000066. А компания «Престиж опт К» из
Мариуполя записана на еще одного жителя Днепра Вадима Перевалова. Который также
засветился как учредитель ООО «Финанс контент», фигурирующего в уголовном
производстве №32017100060000031, открытом ГФС в апреле по факту фиктивного
предпринимательства. Все счета, средства на которых были арестованы запорожским
судом, были открыты в мае 2017 г. в одном и том же банке - уже упомянутом АКБ
«Конкорд», основным собственником которого (56% акций) и председателем
наблюдательного совета является Елена Соседка. Она же известна как гражданская жена
секретаря Днепропетровского городского совета Вячеслава Мишалова (поздравление с
рождением их дочери - Амалии-Голды Мишаловой - можно увидеть на сайте еврейской
общины Днепра). Именно счета в «Конкорде», по данным следствия, использовались
организаторами схемы «внедрения противоправных финансовых механизмов,
направленных на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные,
уменьшение налоговой нагрузки и незаконное завладение бюджетными средствами». При
этом содействие организаторам конвертационного центра, как указали в прокуратуре,
оказывали должностные лица главного управления ГФС в Запорожской области. Пока что
«Конкорд» фигурирует в указанном уголовном производстве как банк, обслуживавший
компании-участники конвертационного центра, но к нему уже приковано повышенное
внимание со стороны правоохранителей. Еще в октябре 2015 г. главное следственное
управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в
уголовном производстве №32015100000000248 по факту злоупотребления должностными
лицами ПАО «АКБ «Конкорд» своим служебным положением, уклонения от уплаты налогов,
фиктивного предпринимательства, нарушения порядка ведения базы данных о вкладчиках
или порядка формирования отчетности и доведения банка до неплатежеспособности.
Указанное уголовное производство и упоминания о нем в СМИ так задели «Конкорд», что
он до сих пор пытается через суды удалить со страниц масс-медиа упоминания об этой
скандальной истории (самый свежий такой иск «Конкорда» к компании «Интернет инвест»
был принят к рассмотрению в августе этого года). …
Читать полностью >>>
© Анна АНТОНОВА, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Муж первого замминистра финансов Маркаровой Волынец
сконцентрировал 77,5% Аккордбанка

18.08.2017

Муж первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой
Даниил Волынец сконцентрировал 77,546% акций Аккордбанка (Киев).
Об этом говорится в сообщении финансового учреждения.
Волынец увеличил свой пакет акций с 56,73% до 77,55%. В то же время Светлана
Фесенко уменьшила свою долю в капитале банка с 23,86% до 12,38%, а Анатолий Гулей с
11,785% до 6,115%. Ранее Волынец был членом набсовета Ощадбанка и совладельцем
ликвидируемого Актив-банка. Как сообщалось, по данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 66-е место (574,4 млн гривен) среди 88 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
СБУ викрила на корупції топ-менеджера обласної філії
державного «Укрексімбанку»
18.08.2017

СБУ спільно з прокуратурою під час проведення комплексу заходів із
захисту критичної інфраструктури у фінансово-банківській сфері викрили
на корупції одного з керівників Чернівецької філії державного «Укрексімбанку».
Правоохоронці встановили, що топ-менеджер філії систематично здійснював
оборудки з активами банку, які знаходилися під його управлінням. Оперативники
спецслужби, зокрема, задокументували, що посадовець вимагав шістдесят тисяч гривень з
підприємця, у якого закінчився термін оренди майна, яке належало банку. За цю суму
менеджер обіцяв підписати акт приймання-передачі цілісного комплексу, незважаючи на
наявні недоліки, які завдавали матеріальних збитків державному банку. Співробітники СБ
України затримали посадовця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
України, в одному з чернівецьких ресторанів під час отримання другої частини хабара у
розмірі сорок п’ять тисяч гривень. Менеджеру повідомлено про підозру в скоєнні злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо
обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове
слідство також вивчає матеріали стосовно можливого вчинення затриманим інших
злочинів, пов’язаних із розтратою активів державного банку в особливо великих розмірах.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Сергей Тигипко покупает неплатежеспособный
“Новый”

Физлицо уменьшило долю в УФ банка "Украинский капитал"
с 71,8% до 43,4%
22.08.2017

Физическое лицо Сергей Белашов уменьшил долю в уставном
фонде банка "Украинский капитал" (Киев) с 71,8472% до 43,3669%
акций. Об этом говорится в сообщении компании.
В то же время ООО "Сокол" (Полтавская область) купило 19,9999% акций банка.
Участниками ООО "Сокол" с равными долями являются Лилиана Белашова и Наталия Кива.
Также ПАО "Аграрный фонд" (Киев) увеличило долю в уставном фонде банка с 2,893% до
9,99%. Кроме того, физлицо Владислав Кива уменьшил участие в уставном фонде банка
"Украинский капитал" с 9,3235% до 5,6277% акций. Согласно сообщению, в состав
акционеров вошло ООО "Скела Терциум", которое купило 11,3964% банка. Как сообщалось,
по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк "Украинский капитал" занимал 64-е
место (634 млн гривен) среди 88 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ЮНЕКС БАНК подвел финансовые итоги за
первое полугодие 2017 года

22.08.2017

ЮНЕКС БАНК продолжает показывать положительный финансовый
результат. Так, по итогам работы ЮНЕКС БАНКа за 1-е полугодие 2017
года финансовые показатели банка составили (по состоянию на 01.07.2017 г.):
чистые активы - 711 млн. грн; балансовый капитал - 262 млн. грн (вырос с начала
года на 82 млн. грн); объем привлеченных средств клиентов - 421 млн. грн; объем
кредитного портфеля (брутто) - 539 млн. грн; объем сформированных резервов под
кредитные риски -138 млн. грн; финансовая прибыль за первое полугодие - 82 млн. грн;
операционная прибыль (до формирования резервов и налогов) - 9 млн. грн. Таким образом,
на сегодняшний день у банка достаточно капитала и хорошие показатели ликвидности.
«Рост доверия к банковской системе со стороны населения и позитивные экономические
тенденции в целом положительно влияют на показатели банка, - комментирует Анна
Довгальская, Председатель Правления ПАО «ЮНЕКС БАНК». - Вместе с этим мы занимаем
проактивную бизнес-позицию, запуская новые проекты и программы. В частности,
приоритетным направлением на ближайший период для ПАО «ЮНЕКС БАНК» остается
обслуживание физических лиц. Мы запустили виртуальное отделение uaSmart.com.ua. Это
удобный сервис, с помощью которого клиенты могут, не выходя из дома, перевести деньги
с карты на карту любого украинского банка, оплатить коммунальные счета, пополнить
мобильный и тому подобное. Кроме того, ЮНЕКС БАНК начал активно кредитовать
население, и, как показывает практика, эта программа очень востребована на рынке».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт-Холдинг»
ПриватБанк могут разделить на три
отдельных финучреждения
23.08.2017

Исполняющая обязанности председателя правления ПриватБанка
Галина Пахачук в интервью Минфину выразила мнение о недопустимости
разделения финучреждения на три самостоятельных банка.
Вместе с тем Пахачук на стала отрицать, что такая идея имеет место. «Что мы
сделаем? Что кому отдадим? Электронный бизнес? Зачем? От того, что мы поделим
большой ПриватБанк, в котором есть 2200 отделений, и вместо 2200 вывесок Привата по
всей стране появятся вывески Банка 1, Банка 2 и так далее, кто и что выиграет?» –
прокомментировала она слухи о возможной реорганизации финучреждения. По ее словам,
говорить о полной или частичной продаже банка можно только спустя несколько лет, когда
будет завершена работа по его стабилизации. «Сегодня ведется большая работа по
приведению банка в «чувство», много судов и так далее. Как можно продавать банк,
который судится по всему миру, по которому идут судебные разбирательства? Только
через 3-5 лет можно будет показывать банк потенциальным покупателям», – добавила она.
Пахачук полагает, что государство обязано сохранить контроль над банком. Более того,
финучреждение должно стать основном госбанком страны. «Приват должен быть
доминирующим государственным банком, но не со 100% государственной долей.
Например, 49% акций банка могут быть выведены на IPO, и тогда капитал банка придет
извне, и это будет другая структура капитала, другая структура рисков и ответственности.
Сегодня ни один банк в Украине не имеет большой доли собственников — физических лиц.
Наши советники по подготовке видения роли ПриватБанка в банковском секторе страны —
Baker McKenzie, приступили к совместной с нами работе 21 августа. Через 8 недель они
должны помочь нам совместно дать ответ на вопросы о сильных и слабых сторонах банка,
показать роль и возможности ПриватБанка в Украине», – сказала она.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Все три “дочки” российских госбанков остались
без покупателей
23.08.2017

19.08.2017

Фонд гарантирования заключит договор с ТАСкомбанком на
выведение с рынка неплатежеспособного банка “Новый”. Об этом
сообщается на сайте Фонда гарантирования.
Отмечается, что с 18 августа Фонд приостанавливает выплаты вкладчика банка для
завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков.
ТАСкомбанку будут переданы все права и обязанности должника перед кредиторами и
вкладчиками банка “Новый” по возврату денежных средств и уплаты процентов по
договорам банковского счета/вклада. Он получит все обязательства перед 1-8 очередями
кредиторов, а также часть обязательств перед 9-й очередью кредиторов. Напомним, 12
июня банк сообщал о своём желании самоликвидироваться. 14 июня НБУ признал банк
“Новый” неплатежеспособным.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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22.08.2017

Экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов увеличил
долю в уставном фонде банка "Земельный капитал" (Днипро) с 84,0912 до
90,4547%. Об этом говорится в сообщении банка.
Тополов увеличил свой пакет акций на 8 млрд штук акций и составил 18,090947
млрд штук. При этом Александр Мазуренко уменьшил долю в уставном капитале банка до
5,6898% с 9,4829%. Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк "Земельный капитал" занимал 78-е место (330,4 млн гривен) среди 88
действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Дочерние финучреждения крупнейших российских банков в
Украине - Сбербанка, Внешэкономбанка (ВЭБ) и ВТБ - остались без
потенциальных покупателей, пишет Апостроф.
Так, Национальный банк Украины подтвердил, что отказал в согласовании
приобретения существенного участия в ПАО “Сбербанк” Саиду Гуцериеву и Григорию
Гусельникову, а также Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО “Проминвестбанк” (дочка
ВЭБа). “Основанием для принятия таких решений было непредоставление необходимых и
достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет
соответствия требованиям законодательства Украины”, - говорится в сообщении Нацбанка.
При этом в НБУ напомнили, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня 3 августа
отозвал пакет документов, который был подан 30 июня 2017 года для согласования
опосредованного (через белорусский “Паритетбанк”) существенного участия в размере
100% уставного капитала ПАО “Сбербанк”. “По состоянию на дату этого письма (4 августа
2017 года), на рассмотрении в Национальном банке Украины нет ни одного пакета
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документов, поданного для согласования приобретения существенного участия в ПАО
“Сбербанк”, - говорится в ответе Нацбанка. Кроме того, регулятор сообщил, что на эту же
дату на рассмотрении НБУ не было ни одного пакета документов для согласования
приобретения существенного участия в ПАО “Проминвестбанк”. Ранее стало известно, что
украинский бизнесмен Александр Ярославский высказал желание приобрести
существенное участие в ПАО “Проминвестбанк”. Вместе с тем, по состоянию на 4 августа,
бизнесмен не подавал соответствующие документы в Нацбанк. Учитывая, что ранее в НБУ
отсутствовали пакеты документов для согласования приобретения ПАО “ВТБ Банк”, а в
последнее время соответствующие заявки не появились, то на сегодня украинские “дочки”
трех крупнейших российских банков с государственным участием остались без
потенциальных покупателей. Гуцериев и Гусельников подали документы в НБУ в апреле.
Первый претендовал на покупку 77,5% украинской “дочки” Сбербанка, второй - на 22,5%.
При этом изначально планировалось, что Гусельников будет покупать ПАО “Сбербанк”
через принадлежащий ему латвийский Norvik Banka, однако в конечном итоге
финучреждение вышло из сделки. Григорий Гусельников вскоре после того, как стало
известно, что НБУ отказал ему и Саиду Гуцериеву в согласовании приобретения
украинского Сбербанка, заявил, что не намерен вносить изменения в поданный им ранее
пакет документов, при этом не исключив, что в будущем вновь попытается побороться за
актив “в качестве единоличного покупателя 100% долей Сбербанка или в партнерстве с
другими инвесторами”. Максим Микитась и Павел Фукс также подавали документы в
Нацбанк в апреле этого года. Каждый из них претендовал на 25% “дочки” ВЭБа.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Руководство банка "Киевская Русь" подозревают в
растрате 500 миллионов гривен НБУ

29.08.2017

Должностные лица банка "Киевская Русь" подозреваются в растрате
500 млн гривен рефинансирования НБУ. Об этом сообщило издание
Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.
Полиция установила, что банк "Киевская Русь" предоставил кредиты подконтрольным субъектам предпринимательской деятельности, которые имеют признаки
фиктивности, что привело к растрате средств государственного рефинансирования. "За
счет получения кредита рефинансирования от НБУ на общую сумму около 500 млн гривен
ПАО "Банк "Киевская Русь" в период 2013-2015 годов путем выдачи рискованных кредитов
подконтрольным предприятиям с признаками фиктивности, не имея гарантий возврата,
растратили средства в крупных размерах", - сказано в документе. По данным ФГВФЛ, на
01.08.2017 вкладчикам банка в рамках гарантийной суммы было выплачено компенсации
на 2,14 млрд гривен (96,7% запланированных выплат). Напомним, ранее сообщалось, что
НАБУ подозревает чиновников НБУ в растрате 12 млрд грн рефинансирования. По данным
детективов, к махинациям были привлечены банки "Киевская Русь", "Пивденкомбанк",
"Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик",
"Финансы и кредит", "Финпростбанк" и "Интеграл банк".
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
Банк "3/4" выплатит
дивиденды
31.08.2017

Банк "3/4" (Киев) решил выплатить 4,9 млн гривен дивидендов.
Решение о выплате дивидендов принято акционерами банка 31 августа,
сообщает портал stockworld.com.ua
Дивиденды будут выплачены на 4 884 600 гривен в период с 19 по 30 сентября
текущего года. 100% банка "3/4" владеет Вадим Ищенко. По данным НБУ, на 1 июля по
размеру активов банк занимал 56-е место (816,85 млн грн) среди 88 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

RETAIL
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Фоззи-Фуд" за 6 мес.-2017 получила 245,6 млн грн
чистой прибыли
01.08.2017

ООО "Фоззи-Фуд" (Вишневое Киевской обл.), входящее в ТПГ Fozzy
Group, в январе-июне 2017 года получило 245,634 млн грн чистой прибыли
против 618,871 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2016 года.
Согласно отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход сократился в 37 раз – до
491,328 млн грн. Валовая прибыль компании по итогам шести месяцев текущего года
снизилась в 433 раза – до 8,452 млн грн, убыток от операционной деятельности – втрое, до
65 млн грн. Кроме того, непокрытый убыток компании за полугодие сократился на 7,2% к
началу года – до 2,432 млрд грн, текущие обязательства - в 6,6 раза, до 1,554 млрд грн,
долгосрочные - в 64 раза, до 35,557 млн грн. ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица ТПГ
Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 г. Ранее занималась развитием сети
супермаркетов "Сильпо" в Украине. Как указывается на веб-сайте "Сильпо", в настоящее
время развитием сети занимается ООО "Сильпо-Фуд" (Киев). ООО "Сильпо-Фуд" создано в
начале августа 2016 г. Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО
является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром
выступает Владимир Костельман. В Fozzy Group появление нового юрлица объяснили
созданием новой торговой сети "Траш!" ("Thrash!"), о запуске которой было официально
объявлено компанией 17 августа 2016 года. Зарегистрированный капитал ООО "СильпоФуд" составляет 10 тыс. грн. Согласно данным веб-сайта Fozzy Group, сеть супермаркетов
"Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины. По данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются
ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный
фонд "Ритейл Капитал" (99,9668%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,0332%, оба – Киев).
Зарегистрированный капитал ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,836 млн грн.
Конечным бенефициаром компании выступает Владимир Костельман.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
 БАЗАРИ & РИНКИ. ЯРМАРКИ

Здания Владимирского и Житнего рынков
Киева реконструируют
04.08.2017

Здания Владимирского и Житнего рынков в Киеве будут
реконструированы и приведены в надлежащее санитарно-технического
состояние. В связи с этим подписано распоряжение КГГА № 916.
"Здание Владимирского рынка введено в эксплуатацию в 1968 году, капитальный
ремонт не проводился почти полвека. После обследования конструкций мы выяснили, что
они требуют капитального ремонта, а здание в целом и торговый зал - реконструкции.
Также капремонт не проводился около сорока лет и в здании Житнего рынка: конструкции
требуют укрепления, крыша и система отопления - капитального ремонта, а торговый зал реконструкции. Между тем, Житний рынок является крупнейшим торговым центром на
Подоле и не имеет аналогов в городе Киеве", - прокомментировал первый заместитель
председателя КГГА Геннадий Плис. Он отметил, что на момент ввода в эксплуатацию
здание Житнего рынка было современным произведением архитектурной мысли, но на
сегодня является устаревшим. "Разработка соответствующей проектно-сметной
документации для дальнейшей реконструкции зданий будет осуществляться за счет
городского бюджета. После утверждения этой документации будет уточнено стоимость и
самих работ. Однако уже могу сказать, что ориентировочная стоимость ремонта торгового
зала каждого здания составляет около 35 млн грн. При этом мы планируем привлечь
средства других субъектов хозяйствования и инвесторов", - сообщил Плис.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

ЕБРР выделит ОТП Лизинг кредит
для поддержки МСБ

Бессарабський ринок хочуть переробити
на кшталт мадридського

16.08.2017

Европейский банк реконструкции и развития предоставит
компании ОТП Лизинг кредит в 514 млн грн ($20 млн, - ред) для
поддержки малых и средних предприятий в Украине.
"Общий объем "свежих" инвестиций, которые поступят в Украину через компанию
ОТП Лизинг, превышает 1 млрд грн, что является чрезвычайно позитивным сигналом в
текущих экономических условиях", - говорится в сообщении. Как заявил директор ЕБРР в
Украине Шевки Аджунер, проект будет способствовать развитию в Украине кредитования в
нацвалюте, что в свою очередь, усилит рыночные позиции и конкурентоспособность
отечественных малых и средних предприятий. Кроме того, генеральный директор ОТП
Лизин Андрей Павлушин отметил, что благодаря финансированию ЕБРР и нашим
партнерским программам с поставщиками, технику и автомобили можно приобрести в
лизинг на специальных условиях 12-13% в гривне на 3 года. Напомним, ранее сообщалось,
что Райффайзен Банк Аваль предоставил кредит в размере 514 млн грн на запуск ЕБРР
программы кредитования украинских компаний в гривне.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!

22.08.2017

Влада Києва шукає інвестора для столичного Бессарабського ринку,
щоб переобладнати його відповідно до сучасного формату торгівлі. Про це
розповів генкомпанії "ЕСТА Холдинг" Максим Громадцов.
"Дуже сподіваюся, що "Бессарабка" перетвориться з найдорожчого ринку, що нічим
не відрізняється від інших ринків міста, на нормальний формат правильного європейського
ринку, як наприклад ринок San Miguel у Мадриді, або Camden Market у Лондоні", - сказав він
в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". Громадцов додав, що "у мера Віталія Кличка є розуміння"
цього, але влада поки що не може знайти інвестора. За його словами, із втратою
Хрещатиком статусу головної торгової вулиці країни частка рітейлерів одягу на ньому
скоротилася до приблизно 20% всіх торгових площ, а решту приміщень зайняли відділення
банків, кафе і ресторани. Також впала відвідуваність вулиці місцевими жителями у вихідні.
При цьому Громадцов переконаний, що на відновлення роздрібної торгівлі на Хрещатику
може позитивно вплинути проект створення єдиної пішохідної зони від Контрактової
площі і вулиці Петра Сагайдачного до кінця Хрещатика. "Сподіваюся, вони встигнуть
створити єдину пішохідну зону від Контрактової площі до кінця Хрещатика. Від цього
виграють туристи, виграє місто, виграє ЦУМ. Але це довгостроковий проект. Пощастить,
якщо встигнуть за п'ять років", - сказав Громадцов. Як відомо, у 2015 році міська влада
заявляла, що має намір розвивати "Бессарабський ринок" як місце для відпочинку.
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.pravda.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG (ПРОДУКТИ. НАПОЇ. ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ)
 РИНОК

Сколько продуктовых магазинов открылось
за первое полугодие

Retail Group відкриває четвертий
ВЕЛМАРТ в Києві
16.08.2017

11.08.2017

За І полугодие 2017 г. в Украине открылось 229 продуктовых
супермаркетов, что на 27 магазинов больше, чем за аналогичный период
2016 г. Об этом говорится в исследовании компании GT Partners Ukraine.
На 1 июля в стране работали более 4 300 торговых точек. На первом месте по темпам
развития — сеть АТБ (47 новых дискаунтеров), на втором — Делви (19), сеть из Кривого
Рога. Замыкает тройку лидеров Fozzy Group (Фора, Сильпо, Fozzy C&C и пр.), которая за
полгода открыла 18 магазинов. Интересно, что общее количество магазинов компании
сократилось с 530 до 528 из-за закрытия нескольких магазинов сети Фора. На месте 11
супермаркетов Сильпо появились дискаунтеры Thrash!. Каждый третий новый магазин
открылся на западе страны. Экспансия в этот регион продолжается уже второй год. Это
связано со слабым насыщением Западной Украины продовольственными магазинами и
наличием платежеспособного спроса. Киев по темпам развития неожиданно оказался на
предпоследнем месте. Виноват дефицит привлекательных площадок для открытия новых
торговых точек. Отметим, в течение первого полугодия 2017-го крупными
плательщиками налогов уплачено в государственный бюджет 152 млрд грн. По итогам
шести месяцев 2017-го, среди ритейлеров больше всех пополнили бюджет страны «АТБ»,
«Эпицентр», «Метро» и «Ашан». Суммарно компании уплатили 2,849 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
 КОМПАНІЇ

Новий об’єкт мережі ВЕЛМАРТ, площею торгового залу понад 3000
кв. м, відкриється 22 серпня поруч зі станцією метро Академмістечко
(вул. Чорнобильська, 16/80).
В магазині буде 27 кас, з яких 12 – експрес-каси самообслуговування. Асортимент
торгової точки буде складатися з товарів українських виробників, всесвітньо відомих
брендів, власного імпорту ВEЛМАРТ, а також продукції власних торгових марок мережі –
«Хіт продукт», «№1», «Delisse», «Day-by-day». Серед особливостей нового гіпермаркету –
власна пекарня і піцерія, а також тандир з асортиментом більше 90 найменувань свіжого
хліба і хлібобулочних виробів. У магазині будуть працювати відділи кулінарії, а також
м’ясний і рибний відділи, де буде представлена ??свіжа риба, живі устриці, креветки, омари
та інші морські делікатеси. «Формат« широкий дискаунтер »гіпермаркетів ВEЛМАРТ,
націлений на те, щоб надати клієнтам можливість купувати більше товарів за нижчими
цінами. У найближчих планах ВЕЛМАРТ – активний розвиток мережі в Києві», –
прокоментував маркетинг-директор компанії Retail Group Олексій Делюков.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

АТБ официально признали сетью №1 по
количеству торговых точек

В Киеве открылся первый супермаркет пива
«Пивний дім «Пивас»

01.08.2017

Национальный проект «Книга рекордов Украины» официально
подтвердил установление новых рекордов кампанией «АТБ» сразу в двух
категоріях, сообщает портал trademaster.ua
Первая категория «Бизнес», в которой сеть АТБ стала сетью №1 по количеству
торговых точек. Как зафиксировано в соответствующем дипломе, по состоянию на 29 июля
2017 года она насчитывала 880 магазинов в 233 населенных пунктах 20 областей Украины.
Во второй категории «Издательство» компания установила рекорд «Самый большой тираж
украинского издания». Первая кулинарная книга Эктора Хименеса Браво, выпущенная
компанией АТБ-маркет совместно с известным шеф-поваром была напечатана общим
тиражом 400 тыс. экземпляров, что является абсолютным рекордом для Украины.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
МегаМаркет откроет новый магазин
в Киеве на Березняках

08.08.2017

Казалось бы, киевлян сложно удивить супермаркетом, где продаётся
пиво, ведь подобные торговые точки можно найти в любом районе. Но
«Пивас» кардинально отличается от магазинов с аналогичным товаром.
В пивном доме представлено более 400 сортов пива. Представлены как крупные
украинские пивзаводы, так и крафтовое пиво от небольших пивоварен. На полках маркета
есть пиво со всех уголков Украины и мира. Кроме того, там собрана большая коллеция
импортного пива. Прямо в Киеве можно попробовать напитки со всей планеты: Германия,
Япония, Эстония, Дания, Чехия, Польша, Литва, Латвия, Франция, Испания, Ирландия,
Австрия, Бельгия, Монако, Америка, Италия, Англия, Голландия, Норвегия – в пивном доме
есть из чего выбрать. Помимо пива в супермаркете продаются молодые вина. Есть лимонад,
квас и эль. Все пиво находится только в холодильниках и имеет правильную температуру
хранения и готово к употреблению без дополнительного охлаждения.
Читать полностью >>>
По материалам kievinform.com

08.08.2017

Как стало известно на месте закрытого гипермаркета «Там Там»
на ул. Березняковской будет открыт «Мегамаркет». Сейчас в помещении
ведутся ремонтные работы, а открытие магазина запланировано на 22 сентября.
В июне сообщалось, что вместо киевского «Там Тама» будет открыт объект сети
VARUS, однако, судя по всему, сторонам так и не удалось договориться. Гипермаркет «Там
Там» был открыт в Киеве по ул. Березняковской, 31 в 2014 году - причем помещение
магазина общей площадью 10 000 кв.м было построено "с нуля". По оценкам экспертов,
инвестиции в проект составили около 30 млн. долларов. Впрочем, посещаемость
гипермаркета оказалась ниже ожиданий, и уже в 2016 году ритейлер сократил торговую
площадь гипермаркета в 2 раза, пытаясь найти арендаторов на освободившиеся площади.
Отметим также, что новый магазин станет 7-м объектом в составе сети «МегаМаркет».
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Директором по маркетингу сети NOVUS
назначена Жанна Данилова

15.08.2017

Жанна Данилова пришла в компанию в апреле этого года на
позицию маркетинг-менеджера, а с июля была назначена директором по
маркетингу и внутренним коммуникациям сети.
До прихода в NOVUS работала в агентствах AMM/Vizeum, Tribal Worldwide, Maxximum
Media Communications group и других. Ранее, в начале 2017 года, должность директора по
маркетингу NOVUS оставила Марина Булацкая, которая позднее присоединилась к команде
сети супермаркетов «Сільпо». Она заняла должность маркетинг-менеджера в проекте
«Лавка Традицій» - суббренда супермаркетов «Сільпо», который объединяет натуральную
продукцию от десятков небольших украинских производителей. Сеть супермаркетов
NOVUS работает на рынке Украины с 2008 года. Сейчас насчитывает 34 торговых объекта
разных форматов площадью от 800 до 7 000 кв. м. Общая площадь торговых комплексов
компании - более 170 000 кв. м. По итогам 2016 года товарооборот сети составил 6,1 млрд
грн. Также в 2015 году компания начала развивать франшизу.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
В Одессе откроют первый деликатесмаркет Le Silpo
15.08.2017

В Одессе 1 сентября откроется Le Silpo, площадью 2,4 тыс. кв.м. Он
будет первым в этом городе премиальным деликатес-маркетом сети,
принадлежащей Fozzy Group.
Ассортимент товаров Le Silpo на 70% состоит из продуктов премиального класса из
более чем 100 стран. Они отбираются из собственного импорта, а также поставляются
украинскими производителями. В 99% проект "Собственный импорт" - это непосредственный контакт с производителем, даже если это небольшое семейное фермерское хозяйство.
Le Silpo импортирует только продукты из "зеленого списка" товаров (эко-, био- и продукты
с DOСG). Среди деликатесов Le Silpo- океанический голубой тунец, канадская баранина
Олибс, кофе Kopi Luwak, сыры DOP, хамоны, пиво 11-и из 12-и монашеских орденов
траппистов и другое. Также, в Le Silpo будут блюда собственного производства. Например,
из хранящейся в камере сухого созревания говядины - "мраморные" стейки. В кофейном
отделе обещают обжаривать зеленый кофе 60 сортов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Good Wine займется продажей
дешевого алкоголя
24.08.2017

Компания "Бюро вин", которая развивает сеть Good Wine и
является крупным украинским импортером алкоголя, начинает
открывать дискаунтеры, где будет продаваться исключительно алкоголь.
Об этом RAU сообщили собеседник в консалтинговой компании по коммерческой
недвижимости и представитель одного из алкогольных брендов, попросившие не
указывать их имени. Так же новость косвенно подтвердили еще несколько игроков на
украинском рынке вина и крепкого алкоголя. В планах компании - открыть торговые точки
площадью ≈ 1000 кв. м под новым брендом во всех городах-миллионниках. До этого один из
основателей ритейлера Дмитрий Крымский говорил, что компания не планирует дальше
масштабировать сеть Good Wine, обходя молчанием возможность открытия магазинов
алкоголя и сопутствующих товаров в других форматах или в другом ценовом сегменте.
Согласно данным реестра юридических лиц, учредителями "Бюро вин" являются Владимир
Шаповалов, Дмитрий Крымский, Максим Василевич и Игорь Пьех. Компания была
зарегистрирована в декабре 2006 г., а спустя год был открыт первый Good Wine площадью
1200 кв м. в Киеве на улице Мечникова. К середине 2017 г. сеть представлена двумя
супермаркетами в столице и торговой точкой площадью 440 кв м в киевском торговом
центре ЦУМ. Опрошенные эксперты не исключают, что один из крупнейших украинских
импортеров алкоголя решил осваивать смежные ниши и форматы, отказавшись от
открытия премиальных маркетов Good Wine. Характерно, что новые торговые точки,
специализирующиеся на алкоголе, открывают и другие игроки этого рынка. За
исключением, разве что, сети виномаркетов "Поляна", которая ранее анонсировала
активную экспансию, в том числе и за счет франчайзинга, но остановила развитие.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ
 КОМПАНІЇ

02.08.2017

В компанії MD Group відбулися істотні кадрові зміни. Зокрема, пост
СЕО MD Group покинула Іоланта Анна Бурдун (Jolanta Anna Burdun), яка
очолювала компанію останні два роки – з серпня 2015 г.
До переходу в MD Group вона працювала у великій британській компанії Regattа, яка
спеціалізується на виробництві і оптових продажах спортивного одягу і взуття. Там вона
займала посаду генерального менеджера з продажу в країнах Східної Європи. Інформацію
про її звільнення RAU підтвердили в самій MD Group, проте відмовилися коментувати
причини звільнення топ-менеджера. «Ви зможете отримати від нас офіційного листа не
раніше вересня, оскільки на даний момент в компанії немає СЕО і писати про те, чому
керівник покинув компанію, некоректно», – відповіли в MD Group. За інформацією RAU, крім
СЕО компанію покинули директор з маркетингу, HR-директор і кілька керівників
роздрібних напрямків брендів....
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
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Из Украины уходит крупная российская
обувная сеть

Крупный ритейлер Украины Argo вывел
на рынок два новых бренда
04.08.2017

Крупная российская обувная сеть Kari намерена закрыть магазины в
Украине, сообщили LIGA.net три источника: директор торгового центра,
консультант по недвижимости и руководитель крупной торговой сети.
"По одному из наших торговых центров пришло письмо о расторжении договора
аренды с октября", - подтвердил коммерческий директор девелоперской компании Будхаус
Групп Максим Гаврюшин. В компании "Кари Украина" не ответили на запрос LIGA.net. Один
из сотрудников компании подтвердил планы закрытия и добавил, что сеть могут продать.
Еще одно подтверждение - спам-рассылка смс, в которых говорится о масштабных
распродажах в связи с закрытием. Kari - крупная российская обувная сеть, основанная в
2012 году бизнесменом Игорем Яковлевым. Яковлев также основал сеть магазинов по
продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо". Но впоследствии продал
российскую часть бизнеса чешскому фонду PPF Group, а украинскую - бизнесмену Виктору
Полищуку. В развитие обувной сети бизнесмен вложил около $150 млн. В 2015 году Kari
получила 23,58 млрд руб ($392 млн) выручки, что на 37,14% больше 2014 года, писал
"Коммерсант". Убыток компании за 2015 год - около 2,98 млрд руб ($115 млн). Финансовых
результатов украинского подразделения компания не разглашает. В Украине Kari
управляет сетью из 26 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других крупных
городах, сообщается на ее сайте. Собственник Кари Украина, по данным Единого реестра
юридических и физических лиц, - кипрский офшор Раундвиль Менеджмент Лимитед,
конечный бенефициар - Игорь Яковлев. "Представители Kari планировали продать сеть в
Украине, но, насколько мне известно, покупателей не нашли. Проблема в том, что они
работают в торговых центрах, где и так представлены практически все профильные
операторы. Какой смысл их покупать?" - рассказывает LIGA.net директор обувной сети,
пожелавший остаться неназванным. За последний год в Украине уже закрылись две сети по
продаже недорогой обуви - крупнейший российский ритейлер Centro и дискаунтер Plato
(подразделение компании MTI, которая развивает сеть "Интертоп"). В пресс-службе MTI
свое решение тогда объяснили неудовлетворительными финансовыми показателями
магазинов. Почему свои магазины закрывает Kari? Причиной могла стать неправильная
работа со стоками и высокие арендные ставки, по которым соглашалась арендовать
помещения компания в период активного развития, предполагает директор сети ССС
Максим Кинаш. "Например, весной на витринах магазина можно было увидеть зимнюю
обувь", - говорит он. Проблемой для ритейлера могла стать девальвация гривни, которая
привела к росту цен на обувь, добавляет партнер компании Atlas Advisors Алексей
Ращупкин. Сеть выполняла свои обязательства по арендной плате, хотя последние месяцы
наблюдалось снижение ее оборотов, добавляет Гаврюшин из Будхаус Групп. После
закрытия всех магазинов конкурентов в Украине останется только одна сеть по продаже
недорогой обуви - ССС. "Меня эта новость радует", - не скрывает эмоций Кинаш. Он
надеется переманить часть покупателей после закрытия магазинов сети конкурента.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Украине откроется самый большой магазин Zara
в Восточной Европе

08.08.2017

Испанская компания Inditex Group 15 августа откроет 6 магазинов в
киевском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Lavina Mall общей
площадью около 7 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба компании NAI
Ukraine - брокера ТРЦ Lavina Mall.
Как пишет Rau.ua, Inditex откроет в ТРЦ Киева магазины Zara, Pull&Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Магазин Zara займет площадь 3400 кв. м, Bershka — 900
кв. м, Stradivarius – 800 кв. м, Pull&Bear – 750 кв. м, Massimo Dutti – 730 кв. м, Oysho – 440 кв.
м. «Открытие крупнейшего в Восточной Европе магазина ZARA в самом большом ТРЦ
Украины подтверждает успешность проекта, который сегодня уже сформировал лучший
пул арендаторов на рынке. Однозначно можно утверждать, что Lavina Mall становится
лидером на рынке fashion-ритейла. Но это только начало, дальше ожидаются открытия
других всемирно известных брендов», — прокомментировал председатель правления
Mandarin Plaza (инвестор проекта Lavina Mall) Александр Черницкий. …
Читать полностью >>>
По материалам inforesist.org
В New Balance Ukraine новый директор
по маркетингу
11.08.2017

Алексей Зеркаль занял должность директора по маркетингу
спортивного бренда New Balance Ukraine.
Алексей Зеркаль, ранее занимавший должность начальника отдела региональных
маркетинговых коммуникаций Vodafone Ukraine, сменил Елену Бойко на посту директора
по маркетингу New Balance Ukraine.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
За год посещаемость обувного интернет-магазина ECCO
выросла почти в 7 раз
13.08.2017

В августе 2016 г. INTERTOP Ukraine запустил интернет-магазин
ecco.com.ua. За год посещаемость выросла с 15 000 до 100 000 пользователей
ежемесячно. А в июле его доля продаж в структуре бренда составила ≈ 2%.
Для ECCO характерен низкий процент возвратов и отказов по сравнению с другими
брендами. Как рассказала маркетинг-директор INTERTOP Ukraine Валерия Толочина,
ecco.com.ua - самый молодой интернет-магазин компании, и он активно развивается. В
течение года был оптимизирован сайт, увеличилось количество единиц в каталоге,
расширился функционал. «ECCO - один из самых любимых и покупаемых обувных брендов
в Украине уже много лет. У нас очень сильная розница: на сегодняшний день успешно
работают 17 монобрендовых магазинов, кроме того, ECCO можно купить во всех 50
магазинах INTERTOP», - рассказывает Валерия Толочина. Каждый третий активный
участник бонусной программы INTERTOP PLUS является покупателем обуви ECCO. Общая
база программы лояльности, участником которой является и ECCO, насчитывает более 1,2
млн клиентов, а доля продаж бренда в бонусной программе составляет почти 50%.
Несмотря на то что онлайн-магазину всего лишь год, его доля уже заметна в общих
продажах: в июле на монобрендовый интернет-магазин EССO пришлось около 2% продаж.
Если в прошлом году в сентябре на сайте было всего 15 000 посещений за месяц, то в июне
этого года трафик на ecco.com.ua составил более 80 000 сеансов, а в июле уже около 100
000. «Средний чек на сайте ниже на 22% за счет более широкого ассортимента и
присутствия товара предыдущих сезонов (в офлайн-магазинах мы продаем только новую
коллекцию). Кроме того, на сайте на постоянной основе формируются уникальные
специальные предложения, что тоже влияет на средний чек, одновременно являясь
дополнительным преимуществом», - поясняет Валерия Толочина. Для продвижения
онлайн-магазина компания использует весь набор маркетинговых инструментов….
Читать полностью >>>
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Один из крупнейших fashion-ритейлеров Украины - компания Argo
Retail - вывела на украинский рынок голландский премиальный бренд
Scotch&Soda. Об этом пишет RAU.
Первый магазин бренда открылась 18 августа в ТРЦ Sky Mall (Киев). Scotch&Soda
специализируется на выпуске молодежной мужской и женской, а также джинсовой одежды.
Компания была основана в 1985 году в Амстердаме. С 2011 г. владельцем торговой марки
стал консорциум американского концерна Kellwood и инвестиционной компании Sun
Capital. Еще один новый для украинского рынка бренд компания Argo Retail представила в
киевском ТРЦ Ocean Plaza, где 19 августа открылся первый в стране магазин итальянского
Liu Jo. Монобрендовый бутик Liu Jо разместился на первом этаже бутиковой галереи
торгово-развлекательного центра, заняв площадь в 125 кв. м. "Торговая марка Liu Jo станет
самой дорогой в нашем портфеле. Тем самым, запуск нового бренда для компании ARGO это не только расширение и выход в люксовый сегмент, но и привлечение новой целевой
аудитории", - рассказала маркетинг-директор ARGO Ирина Бигун. Ранее в компании
сообщали о планах открытия в Украине пяти магазинов Liu Jо в ближайшие три года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Посторонним вход разрешен: иностранные бренды
снова интересуются Украиной
18.08.2017

Кто из международных игроков уже появился в Украине, какие бренды
могут выйти на наш рынок в ближайшее время и как это повлияет на
развитие отрасли. Об этом пишет rau.ua
Зарубежные ритейлеры снова строят планы по экспансии в Украину. В первой
половине текущего года на украинском рынке появилось около десятка новых торговых
марок, а в ближайший год-полтора в нашу страну планируют выйти сразу несколько
известных и ожидаемых брендов.
Положительная динамика. Интерес зарубежных брендов к украинскому рынку
отмечают как местные игроки, так и девелоперы торговой недвижимости. «Наш рынок по
объемам всегда выглядел привлекательно, но страновые риски последние годы тормозили
выход новых торговых марок. В этом году бренды наконец посчитали, что ситуация
стабильна, и начали активное движение в Украину», - говорит генеральный директор
компании KarKat Fashion (развивает в Украине магазины Springfield, Women’s Secret и Pedro
del Hierro) Игорь Забулонский. В девелоперской компании Arricano, управляющей пятью
торгово-развлекательными комплексами в Киеве и регионах, также подтверждают
положительную динамику. «Последние несколько лет тенденция была устойчивой. По
количеству новых выходов мы еще не приблизились к 2012 году, когда на украинский
рынок вышло около 40 новых брендов, но за 2015-16 года в Украине появилось 20-25
новых торговых марок», — уточняет директор департамента торговых площадей Arricano
Анна Чуботина. Эксперт добавляет, что традиционно большая часть новых выходов —
партнерство с украинскими компаниями, которым бренды предоставляют право работать
под своей франшизой. Чаще всего для открытия первого магазина в стране бренды
выбирают Киев. В первом полугодии 2017 года в столице появились первые в Украине
магазины брендов Okaidi, Hanro, XETRA, van Laack, Saucony, Cole Haan, Falconeri, Baldessarini,
Stradivarius Men и польский ССС, впервые вышедший за пределы Западной Украины. Как
отмечают в Colliers International Украина, крупные fashion-операторы пополняют свой пул
брендов и выводят на рынок те торговые марки, которые ранее не были востребованы
покупателем, в частности в сегменте «средний +». Среди заявленных брендов к открытию
по франшизе в ближайшее время: Scotch&Soda, Liu Jo, Super Dry, Hugo Boss.
Развитие вопреки. В Украине активизируют развитие не только новые зарубежные
бренды, но и существующие. Так, испанская группа Inditex в конце прошлого года вывела
на украинский рынок бренд женской одежды Uterque, а в этом – линию мужской одежды
Stradivarius. При этом уже 15 августа компания открывает еще шесть торговых точек в
столичном ТРЦ Lavina Mall общей площадью около 7 000 кв. м. Здесь будут работать
магазины Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Магазин Zara,
площадью 3 400 кв. м, будет крупнейшим не только в Украине, но и во всей Восточной
Европе. По словам руководителя отдела торговых площадей компании JLL в Украине
Екатерины Весны, ранее компания также рассматривала открытие в Украине магазина Zara
Home. «Возможно, в ближайшие год-два данные планы будут реализованы», —
предполагает эксперт. Другой крупный международный игрок в Украине — польский
ритейл-оператор LPP Group, управляющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay,
в начале 2017 года заявлял о намерении арендовать минимум 8 000 кв. м площадей для
открытия своих магазинов в 2017 году. Желание развивать украинскую сеть ритейлера не
удивительно. Как писал Интерфакс-Украина, доходы LPP от продаж в Украине по
результатам 2016 года составили PLN225,55 млн (около $55,19 млн), при том что в 2015-м
украинская выручка компании была на уровне PLN188,363 млн. Таким образом, в 2016 году
LPP нарастила доходы в Украине почти на 20%. Развиваются в Украине и турецкие
ритейлеры. В частности, сеть LC Waikiki активно открывает магазины не только в столице
и городах-миллионниках, но и в областных центрах. Совсем недавно компания вышла на
рынок Полтавы, открыв уже 19-й магазин в стране. Ранее, в марте этого года, компания
запустила первый в Украине торговый объект формата Outlet, а к концу 2017 года LC
Waikiki планировал расширить украинскую сеть до 27 магазинов, а также вывести на
рынок линейку товаров для дома — LC Waikiki Home.
Гости с берегов Босфора. По прогнозам консалтинговой компании JLL, в 2017-2018
годах, вероятнее всего, в Украине будут активно развиваться турецкие и польские
ритейлеры. «Все производители ищут новые рынки сбыта. Украина – одна из крупнейших
стран Европы, с более чем 40-миллионным населением, и при этом относится к наименее
насыщенным странам по количеству представленных брендов», - говорит Екатерина Весна.
В обозримом будущем ожидается экспансия в Украину турецких брендов Koton и Defacto, а
также открытие магазина французской сети гипермаркетов спортивной одежды Decathlon.
Управляющий директор Colliers International (Украина) Александр Носаченко уверен, что
все вышеперечисленное свидетельствует о том, что крупным международным сетевым
операторам интересен рынок Украины. «Несмотря на внешне неблагоприятную ситуацию в
стране и сравнительно низкий официальный уровень дохода населения, арендаторы
адаптируются к новым реалиям, смотрят позитивно в сторону развития и увеличивают
свое присутствие на рынке», - говорит Носаченко. Этому способствует и тот факт, что
украинский потребитель любит красиво одеваться и большую часть своих доходов
продолжает тратить на продукты питания, одежду и обувь, считает Чуботина.
«Покупательная способность населения хоть и очень медленно, но восстанавливается,
конкуренция пока все еще относительно невысокая. Хотя, конечно, рынок частично уже
освоен такими флагманами как Inditex Group, LPP Group, LC Waikiki и другими. Поэтому
новым сетям нужно поторопиться», - уверена она. По ее словам, многие из компаний,
проявляющих интерес к украинскому рынку – крупные универмаги, которые необходимы
рынку, и особенно - новым мегамоллам, испытывающим сложности с наполнением. Причем
сейчас рынок может предложить локации, которые соответствуют требованиям
ритейлеров, в том числе и по площади. Таким образом, у ритейлеров есть возможность
быстро открыть сразу несколько магазинов. «Все вместе - это весомые аргументы для
принятия положительного решения по выводу новых брендов в Украину», - резюмирует
Чуботина.
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Светлое будуще. Одной из самых громких новостей 2017 года стало официальное
заявление H&M о планах развития на украинском рынке. Один из крупнейших в мире
fashion-ритейлеров, управляющий сетью из более чем 4500 магазинов в 66 странах мира,
заявил о планах открыть первый магазин в Украине уже в 2018 г. По информации портала
LIGA.net, в следующем году H&M планирует открыть два-три магазина в Киеве, а наиболее
привлекательными для ритейлера считаются ТРЦ Sky Mall, Lavina Mall и Ocean Plaza. Еще
одним ожидаемым в стране брендом, уже подтвердившим скорый выход на украинский
рынок, стал американский Under Armour. В эксклюзивном интервью для RAU Уилл Ван
Ренсбург, занимающий должность Head of Retail Under Armour New Markets, выразил
уверенность, что сейчас удачное время для выхода Under Armour в Украину и подчеркнул,
что считает наш рынок перспективным. Правда, открывать собственные магазины бренд
пока не планирует. На украинском рынке его будет представлять один из крупнейших
fashion-ритейлеров – компания MD Group. «Мы смогли найти очень хороших партнеров, и
это также стало еще одним фактором, повлиявшим на наше решение выходить в Украину.
Долго выбирали и анализировали, поэтому уверены в своем партнере – MD Group – и
предоставляем им право работать под нашей франшизой», - пояснил Уилл Ван Ренсбург. В
украинском подразделении компании Cushman&Wakefield (бывшая DTZ) уверены, что
планы по выходу в Украину Under Armour, а тем более H&M, могут привлечь внимание к
Украине и других известных мировых брендов. «Официальное заявление о планах выхода
на украинский рынок в отчете H&M станет поводом присмотреться к рынку Украины и
другим зарубежным компаниям. Вполне возможно, что за «акулой» последуют игроки
поменьше. H&M предстоит открыть для европейского ритейла Украину заново. Скорее
всего, активность повысится после начала и первых результатов работы бренда», - говорит
старший агент департамента торговой недвижимости компании Cushman&Wakefield в
Украине Татьяна Хома.
Украинский фронтир. В то же время эксперты признают, что многие
международные ритейлеры по-прежнему считают Украину зоной высокого риска, поэтому
решение об инвестициях в страну принимают очень осторожно. «Недостаточная
информированность о ситуации в стране и военный конфликт делают Украину «серой
зоной», которую не включают в планы развития из-за опасений нестабильности», добавляет Татьяна Хома. По ее словам, развитие ритейлеров в Украине сдерживают и
экономические факторы, такие как самая низкая среднемесячная зарплата в Европе (около
$220), нестабильность гривни (девальвация в 2014-2015 гг. составила 75%) и другие.
Екатерина Весна добавляет, что к основным факторам, которые настораживают новых
игроков, также относятся низкая покупательная способность, и не всегда прозрачная и
сложно организованная система ведения бизнеса. «К современным тенденциям развитых
европейских стран, США и других регионов с развитой экономикой относятся прозрачность
ведения бизнеса, легальность происхождения капитала, этичность и экологичность
деятельности, социальная ответственность. Естественно, прямой выход на рынок Украины
в его текущем состоянии несет для международных ритейлеров существенные финансовые
и репутационные риски», - утверждает она.
Читать полностью >>>
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) & HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

Мережа EVA в липні відкрила
11 магазинів
07.08.2017

Мережа drogerie магазинів EVA продовжує активно нарощувати
свою представленість в регіонах України, в минулому місяці мережа
поповнилася 11 торговими точками.
Як повідомила RAU прес-служба компанії, нові магазини EVA в липні почали роботу в
Чернігівській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській,
Хмельницькій, Рівненській та Львівській областях. Перші магазини мережі відкрилися в
Решетилівці Полтавської області (площа торгової точки – 151 кв. м), Корюківці
Чернігівської області (101 кв. м), Баштанці Миколаївської області (124 кв. М) і Нетішині
Хмельницької області (104 кв. М). Другі магазини компанія відкрила в Рівному (146 кв. м)
та Червонограді Львівської області (139 кв. м). У Львові EVA відкрила вже 11-у торгову
точку. Її площа склала 179 кв. м. У південних областях EVA поповнилася магазинами в
Миколаєві (6-й в місті, площа – 134 кв. м), Одесі (46-й в місті, 111 кв. м), Запоріжжя (21-й в
місті, 145 кв. м) і Кривому Розі (18-й в місті, 137 кв. м). Нагадаємо, в червні компанія
відкрила 17 магазинів, а всього з початку ц.р. – вже 76 торгових об’єктів. Станом на кінець
липня мережа працювала у всіх областях України та налічувала вже 522 магазини в країні.
Читати повністю >>>
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JYSK відкрив оновлений магазин
в київському ТЦ Аркадія

10.08.2017

Компанія JYSK Ukraine відкрила оновлену торгову точку в торговому
центрі Аркадія на столичній Борщагівці. Про відкриття оновленого об’єкта
JYSK Ukraine повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, в лютому цього року датська мережа товарів для дому оновила інший
магазин в столиці. Він відкрився 23 лютого в торговому центрі Аркадія біля станції метро
Осокорки. Заявленою метою оновлення була реорганізація простору для збільшення
кількості відвідувачів та обсягу продажів. Нагадаємо, зараз в Україні працює 35 магазинів
бренду: в Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Херсоні, Вінниці, Луцьку, Рівному,
Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі, Полтаві, Білій Церкві,
Кривому Розі і Запоріжжі, а також онлайн-магазин. Як виглядає оновлений магазин в ТЦ
Аркадія на столичній Борщагівці – в фотоогляді:
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Магазин Антошка в новом формате открылся
в харьковском ТРЦ Дафи

22.08.2017

Сеть товаров для детей Антошка продолжает обновлять формат
магазинов. В ТРЦ Дафи в Харькове открылся уже второй магазин компании
в новом формате. Об этом говорится на официальной страничке ритейлера
в Facebook.
Компания расширила ассортимент, изменила зонирование, обновила сервисные
точки и запустила виртуальные полки. Первый обновленный объект открыт в середине
августа в одесском ТРЦ City Center. Второй магазин в новом формате открылся 19 августа в
торгом центре Дафи в Харькове. Магазин включает три большие зоны для удобства
навигации в магазине: Fun, Fashion и Baby Care. Компания внедряет омниканальную
стратегию, поэтому в торговых точках запускаются виртуальные полки для заказа товаров
в интернет-магазине. Специалисты ответят на любые вопросы посетителей в
педиатрическиом пункте консультаций. В зоне игрушек размещены демонстрационные
столы, игровые зоны, работает детская парикмахерская.
Читать полностью >>>
Читайте также: Рейтинг эффективности
работы сетей товаров для детей >>>
По материалам malls.ua
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Vodafone полностью завершил ребрендинг всех собственных
и дилерских магазинов в Украине
10.08.2017

Сегодня клиенты Vodafone могут получить обслуживание или
приобрести продукты и услуги мобильной связи в 430 магазинах по всей
Украине. Магазины отличаются по размеру, виду и географии.
Их можно найти как на центральных улицах всех областных центров Украины и в
спальных районах больших городов, так и в небольших городках и районных центрах
страны. Общей особенностью всех 430 торговых представительств компании является
соблюдение стандартов обслуживания, присущих концепции магазинов Vodafone во всем
мире. Прежде всего, это открытость персонала и готовность помочь с решением любого
вопроса. «У каждого нашего клиента индивидуальные запросы и особенности восприятия
информации. Кто-то хочет очень быстро и коротко получить ответ на поставленный
вопрос, другой, наоборот, простит подробно и со всеми нюансами рассказать об условиях
или тарификации. Задача экспертов – почувствовать настроение абонента, предоставить
необходимую помощь и общаться в «комфортном» для клиента формате. На первый взгляд,
это сложнее, чем придерживаться стандартизированных ответов, но результат того стоит:
тогда посетитель чувствует себя как дома и остается довольным после визита в магазин», –
рассказывает директор Vodafone Украина по продажам и абонентскому обслуживанию
Евгений Булах. Для того чтобы увеличить уровень удовлетворенности клиентов и оценить
качество обслуживания во флагманских магазинах Vodafone, компания планирует
запустить систему интерактивного мониторинга и аудио фиксации. ...
Читать полностью >>>
По материалам itnews.com.ua
Сеть магазинов цифровой техники КТС открыла новый
магазин в концепции Shop in Shop
10.08.2017

Концепция Shop in Shop объединяет на площади 160 кв. м два
направления: формат шоу-рума (позволяет протестировать товар) и
компактное мини-пространство с аксессуарами к основным устройствам.
«Для нас очень важно, чтобы клиент получил WOW-эмоции не только от атмосферы
и внешнего вида магазина, но и от широкого ассортимента под свой вкус. Мы четко
понимали целевую аудиторию, именно поэтому предложили открытые выкладки
различных наушников, кабелей, смартфонов, чтобы каждый имел возможность
протестировать товар без привлечения экспертов компании», - уверяет СМО компании КТС
Сергей Пастушенко. В магазине отлично проявляется зонирование. Тут присутствует
весьма актуальная для Тернополя зона - «Зарядись здесь», где каждый прохожий имеет
возможность бесплатно зарядить свой смартфон и провести время в комфортной среде.
«Детская зона» позволяет родителям оставить детей под присмотром работников магазина
и свободно совершать покупки, не волнуясь о безопасности ребенка. Точка выдачи
интернет-заказа выполнена с учетом японской системы организации рабочего места 5S,
используемой на таких производствах, как Toyota, JTI, Modern Expo. Также по магазину
размещены интерактивные тач-панели, которые помогают клиентам выбрать товар,
которого нет на витрине, и непосредственно заказать «под дверь». «Зона приключений»
(экшен-зона) демонстрирует устойчивость камер к внешней среде, это подтверждает
аквариум, в котором размещена камера в водной капсуле. Своеобразным ноу-хау стали
электронные ценники, размещенные на экранах смартфонов. Они отражают не только
актуальную цену устройства, но и акционное предложение и возможность покупки товара
в кредит или рассрочку. Компания планирует отказаться от «бумажного офиса». …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Компания "Комфи Трейд" намерено судиться с "Comfy - Крым"
из-за незаконного использования бренда
16.08.2017

ООО "Комфи Трейд", собственник одной из крупнейших сетей бытовой
техники и электроники под брендом Comfy в Украине, заявляет об
отсутствии официальных магазинов компании на территории Крыма.
"По состоянию на конец мая 2014 года сеть Comfy в Крыму была представлена пятью
магазинами, три из которых находились в Симферополе и два - в Севастополе. 31 мая 2014
года согласно приказу генерального директора компании произошло закрытие всех
магазинов ООО "Комфи Трейд", расположенных в Крыму", - сообщает компания. Также,
компанией в рамках закрытия магазинов, осуществлен полный комплекс организационных
и административных мероприятий, связанных с прекращением представительства ООО
"Комфи Трейд" в Крыму. По состоянию на 16 августа 2017 г. в соцсети Facebook ведет
деятельность сообщество "Comfy - Крым", на странице которого 15 августа размещено
объявление об открытии магазина Comfy на просп. Победы, 56, в Симферополе 19 августа.
Facebook-cообщество "Comfy - Крым" работает с апреля 2016 года, использует логотип ООО
"Комфи Трейд" на своей странице, а также в оформлении маркетинговых материалов и
рекламирует продажу различной техники и электроники. В то же время ООО "Комфи
Трейд" заявляет о том, что компания обладает всеми правами на использование брендов и
логотипов, которые характеризуют ее деятельность и отличают от других участников
рынка, и никому не передавала такие объекты интеллектуальной собственности. Как
отмечается в сообщении, в настоящее время ООО "Комфи Трейд" прорабатывает вопрос
обращения в суд с иском о неправомерном использовании чужой интеллектуальной
собственности и защите деловой репутации.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У «Цитруса» новый маркетинг-директор –
Денис Лущишин
23.08.2017

До прихода в «Цитрус» Денис Лущишин более 17 лет работал в
маркетинге в различных должностях, в том числе и в FMCG-компаниях: CocaСola, Kraft Foods, Bayadera Group и других.
До назначения в «Цитрус» с осени 2015 г. занимал должность маркетинг-директора
телеканала «ТЕТ». В мае 2017 г. Виктор Шолошенко покинул пост директора по маркетингу
«Цитруса». В компании он проработал 6 лет. За это время из региональной сети «Цитрус»
вырос в крупного национального игрока рынка техники и электроники. Сам Виктор
Шолошенко многим запомнится креативной и нестандартной рекламой. Напомним: на
прошлой неделе «Цитрус» открыл самый крупный магазин гаджетов в Европе - 2000 кв. м с двумя зонами отдыха, кафе, детским пространством и зоной открытого обучения.
Предыдущий рекордсмен сети Цитрус – двухэтажный магазин в Киеве на Крещатике
занимал площадь более 1000 кв. м. Тогда в компании говорили о принципиально новой
концепции торговых точек, когда упор делается не только и не столько на продажу
товаров, сколько на коворкинг, лекторий, интересное и полезное времяпрепровождение,
обучение посетителей. Новый объект пошел еще дальше – и предоставляет клиентам все
вышеперечисленное плюс возможность подкрепиться, отдохнуть, провести досуг и,
конечно же, протестировать и купить понравившийся гаджет.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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АМКУ разрешил "Леруа Марлен Украина" арендовать имущественный
комплекс столичной ЖСК "Мрия"
04.08.2017

АМКУ разрешил ООО "Леруа Мерлен Украина", развивающей в стране
сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, арендовать активы ООО
"Жилищно-строительная компания (ЖСК) "Мрия" (Киев).
Речь идет об аренде "Леруа Мерлен Украина" целостного имущественного
комплекса ЖСК "Мрия". ООО "Леруа Мерлен Украина" зарегистрировано в 2008 г. По
состоянию на 4 августа 2017 года компания владеет тремя магазинами сети Leroy Merlin в
Киеве. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей,
владельцем доли 100% в ООО "Леруа Мерлен Украина" выступает АО "Гроупе Адео"
(Франция). Уставный капитал компании составляет 1,269 млрд грн. Leroy Merlin является
международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для
строительства, ремонта и обустройства жилья. Leroy Merlin входит в международную
холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах
Азии, Европы и Южной Америки. ООО "ЖСК "Мрия" создано в 2010 году, основной вид
деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. По данным госреестра, на 4
августа 2017 года долей 100% в уставном капитале ЖСК "Мрия" владеет компания "Алтейм
Экспорт Лимитед" (Кипр). Уставный капитал предприятия составляет 11,7 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

украинцев составляют 59,4 п. из 200, что на 1,4 п. выше по сравнению с маем. «В июне 2017го индекс потребительских настроений достиг самого высокого уровня за последние два
года. К этому привело существенное сокращение девальвационных ожиданий», - говорится
в сообщении GfK Ukraine. Рост посещаемости и среднего чека дают сигнал бизнесменам, что
можно снова вкладывать в ресторанный бизнес, рассказывает владелец клубов Форсаж,
Саксон и Indigo Ростислав Ручко. «Это уже не та стагнация, которая наблюдалась на
протяжении последних двух лет», - добавляет он. Сам Ручко планирует открытие одного
заведения в октябре, еще одного - в следующем году. В первом полугодии в Киеве
открылось не менее 45 новых ресторанов, а к концу года - не менее 100, говорит Насонова.
Новые объекты открывают как действующие сети, так и одиночные проекты. В моде
грузинская кухня. «Грузинские рестораны популярны в столице, поэтому их количество
растет», - отмечает Шадчнев. Несмотря на рост, посетителей на всех не хватит. Треть новых
заведений закроются в течение первого года работы, прогнозирует Насонова. «Сейчас
модно быть ресторатором, - говорит эксперт. - В этот бизнес инвестирует много людей,
которые мало разбираются в его специфике». По ее словам, новички открыли до половины
новых заведений в столице, вложив в них по $200 000–300 000 полноценный ресторан.
Успеха добились не все. Некоторые рестораны, открывшиеся в прошлом году, выставлены
на продажу или сдаются в аренду. «У нас было несколько таких обращений, но помогаем мы
далеко не всегда», - подтверждает Шадчнев. Насонова говорит, что за свое заведение
собственник сейчас готов получить гораздо меньше вложенного — около $50 000. До конца
этого года ресторанный рынок будет привлекательным, а посещаемость вырастет еще
примерно на 15%, считают собеседники. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Сеть бургер-пабов «Лакки Лучано»
закроют

Туризм возвращается в Киев: результаты 1-го полугодия 2017 года
на рынке качественных отелей

11.08.2017

Бургер-пабы «Лакки Лучано», которые развивала ресторанная сеть
TARANTINO family, закроют из-за плохих финансовых показателей.
Помещения этих ресторанов отдадут под другие рестораны TARANTINO family
По словам руководителя программы лояльности TARANTINO family Владимира
Трипольского, причиной закрытия сети «Лакки Лучано» стала низкая окупаемость на одно
посадочное место. «Нужно было или снижать затраты на электричество, зарплату
работникам, обслуживание кухни, но тогда мы бы испортили продукт и сервис. Или нужно
было поднимать цены на еду, но до премиального ресторана «Лакки Лучано» не
дотягивает», - говорит Владимир Трипольский. Также он сказал, что помещения «Лакки
Лучано» займут более прибыльные рестораны сети TARANTINO family. По такому
принципу на улице Драгоманова вместо старого ресторана уже открыли заведение
«Хачапури и вино». Ресторанная сеть TARANTINO family оперирует тремя типами
ресторанов: премиальные - «Вилла Ривьера», «Хмели Сунели» и «Синдикат», средние и
средний плюс – «Лакки Лучано», «Руккола» и «Мураками» и фастфуды. У других брендов
TARANTINO family нет такой острой проблемы с окупаемостью. Средний чек в «Лакки
Лучано» гораздо ниже, чем в других ресторанах. Два бургер-паба в ТРЦ Ocean Plaza и
«Магелан» закроют в течение двух недель. Об этом сообщила пиар-служба ресторанов
«Лакки Лучано». Также команда «Лакки Лучано» занимается активным развитием новой
марки, не состоящей в сети TARANTINO family. О ней в компании пока не рассказывают,
новый бренд выйдет на рынок после закрытия помещений «Лакки Лучано». Бургер-пабы в
Украине были открыты в 2014 году. Также проект «Лакки Лучано» запустили в России, но
он просуществовал еще меньше, чем в Украине. В ресторанной сети TARANTINO family 12
брендов и 28 ресторанов. Открытия в сети новых марок и старых ресторанов происходят
раз в месяц. TARANTINO family входит в состав холдинга FM Group, который объединяет 75
ресторанов: 57 в Киеве, 17 в Москве и один ресторан в Лондоне.
Читать полностью >>>
© Валерия Дорош
По материалам retailers.ua
McDonald ‘s відкрив реконструйований ресторан
у новому форматі в Дніпрі
14.08.2017

Заклад знаходиться в центрі міста на першому поверсі ТЦ ЦУМ.
Реконструкція зайняла два місяці. Про це RAU повідомила прес-служби
компанії McDonald’s Україна.
Після реконструкції гостей чекає новий сучасний і цікавий дизайн інтер’єру Alphabet.
Він характеризується великими картинами з буквами, в яких графічно зображені страви
McDonald’s. Елементи декору розміщені на стінах закладу і інтегровані в стильні меблі. Це
другий заклад в Україні, де втілено дизайн Alphabet. Вперше його реалізували в цьому році
під час реконструкції ресторану в Харкові поряд із залізничним вокзалом. У залі і на терасі
дніпровського McDonald ‘s передбачено 167 посадочних місць (79 – в залі і 88 – на терасі).
Щодня ресторан зможе обслуговувати близько 3500 відвідувачів. «Це вже третій заклад,
який ми оновили в 2017 році. Ми раді, що відвідувачі в Одесі, Харкові та Дніпрі можуть
насолоджуватися улюбленими стравами в сучасних і затишних закладах. У цьому році у нас
ще багато планів: відкрити нові ресторани і продовжити реалізовувати програму
реконструкції закладів, які були відкриті раніше і потребують оновлення», – зазначив
генеральний директор компанії McDonald’s в Україні Гжегож Хмелярскій. McDonald ‘s в
Україні – лідер в області ресторанів швидкого обслуговування в Україні. Перший заклад
мережі в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s – один з найбільших
іноземних інвесторів в Україні: компанія вклала в розвиток мережі та інфраструктури
понад $250 млн. У компанії працює більше 7500 чоловік.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
В первом полугодии в столице появилось около
полусотни новых заведений питания
14.08.2017

Ресторанный рынок столицы пережил худшие времена. За январьиюнь его объем вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до 19,8 млрд грн, сообщила LIGA.net генеральный директор
компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.
«Продажи у заведений вырастут и во втором полугодии», - прогнозирует Насонова.
На рынке появились новые инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в открытие
новых кофеен, ресторанов и закусочных. Не менее трети заведений потерпят крах в
течение года. Столичные рестораторы потирают руки. Количество посетителей в первом
полугодии выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, рассказывает LIGA.net коммерческий директор сети Мировая карта Виталий Шадчнев.
«Средний чек за этот же период вырос примерно на 20%», - говорит он. Ольга Насонова
утверждает, что в среднем в Киеве он составляет 200 грн с чел. В недорогих заведениях
потребители оставляют 130–150 грн, средней руки - 250–300 грн, выше среднего - 400–500
грн, а элитных - свыше 1000 грн с человека. Потребители действительно готовы тратить
больше. По данным исследования компании GfK Ukraine, потребительские настроения
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Компания JLL представляет анализ результатов первых шести
месяцев 2017 года на рынке качественных гостиниц Киева. Об этом
сообщает служба новостей портала bin.ua
«Украинская столица продолжает радовать постепенным восстановлением
показателей на рынке качественных отелей. В мае 2017 года - месяце, когда Киев принимал
европейский песенный конкурс «Евровидение», - заполняемость качественных гостиниц
составила ≈ 55% против 41% в аналогичном месяце 2016 г. В июне показатель был чуть
скромнее, но все равно превысил прошлогодний: 46% против 37% гостиничных номеров
соответственно были заняты», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента
гостиничного бизнеса компании JLL. Стоит отметить, что в мае киевские отельеры смогли
также значительно увеличить тариф (ADR) и доходность (RevPAR), причем в валюте:
средний тариф в последний месяц весны в долларах продемонстрировал рост на 3% и
достиг 158 долл., а доходность на номер за счет роста загрузки - на 39%, до 86 долл. В
первый месяц лета ADR в валюте немного сдал позиции (на 1% в сравнении с прошлым
годом, до 150 долл.), а доходность возросла на 22%. В целом за 1-е полугодие 2017 г.
среднерыночная загрузка качественного номерного фонда в Киеве выросла до 45,8%. По
словам Татьяны Веллер, это самый высокий показатель с 2013 г.: «в январе-июне было
занято более 48% номеров, однако объем предложения на рынке тогда был меньше.
Напомню, что в начале 2014 года был открыт Hilton на 262 номера, что является серьезным
ростом для небольшого рынка украинской столицы». Средний тариф в 1-м полугодии
немного вырос в гривнах (на 2,4%, до почти 4 тыс. грн.) и снизился в валюте (на 2,6%, до
147 долл.), тогда как доходность на номер увеличилась и в гривнах (на 26,2%, до 2,7 тыс.
грн.), и в валюте (на 20%, до 67 долл.). Это самая высокая доходность в расчете на номер в
киевских отелях за 1-е полугодие с 2013 г., когда она равнялась 103 долл. «При условии
сохранения стабильной политической ситуации в стране продолжится постепенное
восстановление операционных показателей гостиниц Киева. На этом фоне уже несколько
месяцев мы наблюдаем растущую уверенность инвесторов, профессиональных
управляющих компаний и международных брендов в гостиничном рынке украинской
столицы. Это в первую очередь выражается в выходе новых гостиничных проектов на
рынок. До конца года должно появиться 664 номера под международными брендами в
различных категориях - "Mercure Congress Киев" (компания Accor) на 160 номеров, "Park Inn
Троицкая" (Rezidor) на 192 номера и "Aloft Киев" (Marriott/Starwood) на 312 номеров, отмечает Татьяна Веллер. - Выход нового брендированного предложения увеличит
конкуренцию на рынке, и может привести к коррекции показателей гостиничного рынка в
2017-2018 годах».
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам bin.ua
Українська гордість готельного
бізнесу
09.08.2017

Незважаючи на всі проблеми, які переживає наша держава, світовий
турист повертається до Києва. Про це пише інтернет видання
vechirniykiev.com.ua
Згідно зі статистикою відвідування іноземцями столиці за перші три місяці року, в
порівнянні з 2016 роком, їх побільшало на 33%. У цей період столицю відвідало 283,4 тис
туристів (для порівняння - майже 212 тис у 2016 р.). Загалом цьогоріч очікується 1,5 млн
іноземних гостей. Таким чином, місто наближається до показників 2012-2013 рр. - останніх
до анексії Криму та конфлікту на Донбасі. Тоді в середньому ця цифра становила 1,5-1,7 млн
??іноземців. І це вже не бліда пляма на туристичній карті світу, а чіткі обриси цікавої для
мандрівників столиці. Позитивна динаміка радує, проте викликає питання здатність міста
«перетравити» таку кількість іноземних гостей. У подібних випадках прийнято рахувати
число готельних номерів на 1000 жителів. Наприклад, у Будапешті 10,85 номерів на 1000
жителів, у Варшаві - 6,2, в Бухаресті - 5,46, у Загребі - 4,52, у Києві (навіть з урахуванням
готелів, введених в експлуатацію напередодні ЄВРО-2012) даний показник ледь
наближається до 3,6. Якщо говорити точніше, то згідно з уточненими даними ГУ
статистики Києва та управління туризму КМДА, 2016 року в місті функціонувало 167
об'єктів, що надають послуги тимчасового розміщення людей загальною місткістю 18 636
місць. Серед них туристам і гостям міста пропонуються готелі різних категорій, 27 діючих
комплексів апартаментів, близько 50 малих готелів на 20 і менше номерів, 36 хостелів,
гуртожитки готельного типу, санаторії та інші засоби розміщення, що не відповідають
сучасним стандартам. Ці цифри неабияк відрізняються від даних управління туризму
столиці, згідно з якими в Києві зафіксовано 12 258 готельних номерів. Примітно, що з них
готелі 1-2 зірки і некласифіковані становлять 30,0%. Однак дані державної служби
статистики з метою дослідження використовувати недоцільно. Вони відображають лише
загальну місткість номерного фонду, а не якісну складову. Нам вдалося поспілкуватися з
фундатором українського апарт-готельного бізнесу, засновником і керівником
підприємства «Ukrainian Hotel Management» (далі - «UHM») Владиславом Коріком. Компанія
спеціалізується на послугах у сфері створення, управління і розвитку готельного, апартготельного бізнесу. За даними аналітиків компанії, загальний номерний фонд готелів у
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Києві становить трохи більше 10 000 номерів (близько 100 готелів). При цьому дев'ять
готелів у сегменті верхнього і середнього цінових діапазонів знаходяться під управлінням
міжнародних мережевих операторів. Усього під управлінням міжнародних готельних
операторів у Києві функціонує 64% готелів категорії 5*, 26% готелів категорії 4* і 12%
готелів категорії 3*. У складі ж локальних мережевих операторів ці цифри становлять 36%,
16%, 23% відповідно. Серед нових об'єктів торік у столиці було введено в експлуатацію
тільки один готель - проект мережі «Reikartz» під брендом «Raziotel» з номерним фондом 78
номерів. Але, схоже, це тільки перша ластівка. Попри кризу, експерт ринку відзначає низку
позитивних причин для зростання готельного сектора. Євробачення, Чемпіонат світу з
хокею позитивно позначилися на іміджі міста та країни і оживили роботу турагентств.
Попереду - фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, який Київ прийме наступного року. Результати
дослідження компанії «UHM» показали, що найбільший приріст готелів, що відкрилися за
останні роки, стався у високому ціновому сегменті 4*-5*. У свою чергу це слугує деякою
мірою причиною перенасичення ринку, цінових війн, а також згладжування кордону цін
між категоріями 4*-5* і 4*-3*. Як зауважив Владислав Корік, Києву не вистачає якісної
сучасної пропозиції в середньому ціновому сегменті. Зокрема, готелів категорії три зірки,
що якнайбільше відповідають балансу споживчих очікувань за ціною і якістю. Тож не
дивно, що кілька провідних американських і європейських готельних операторів у категорії
3* - 4* вже зацікавилися українським ринком. Зокрема, унікальною для пострадянського
ринку готельного бізнесу управлінською моделлю, інтелектуальні права на яку належать
компанії «Ukrainian Hotel Management». Як сказав співрозмовник, його компанія веде
переговори про спільну реалізацію проектів на пострадянському просторі з двома
американськими і одним європейським операторами. Залучення якірного інвестора стане
надпозитивним сигналом для ринку. Адже зазвичай він підтягує за собою інших інвесторів і
суміжні галузі. Тоді вже можна буде говорити про готельний ринок столиці не про як
потенційно, а як реально цікавий для іноземного бізнесу і туриста.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua
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Восени почнеться будівництво
нової клініки "Оберіг"
17.08.2017

Цієї осені почнеться будівництво нової клініки “Оберіг”. Про це на
своїй сторінці в Facebook написав співвласник клініки “Оберіг” Олександр
Деркач, передає портал delo.ua
“Закінчено проект лікарні, пройшли експертизу. Підписали договір з генеральним
підрядником. Чекаємо дозволу на будівництво”, – написав Олександр Деркач. Нова будівля
буде перебувати в 200 м. від існуючого (“Універсальна клініка “Оберіг”, вул. Зоологічна, 3,
корпус “В”- ред.). Площа лікарні складе 25 тис. м², 3 підземних і 7 надземних поверхів. У
лікарні буде 3 стаціонари на 91 ліжко, відділення інтенсивної терапії на 8 ліжок, денний
стаціонар на 17 ліжок. Також більше 30 кабінетів для лікарів. Нагадаємо, що в жовтні 2016
ТОВ “Капітал” виграло інвестконкурс на будівництво медичного центру на території
Київської міської клінічної лікарні № 14, яка знаходиться поруч з “Університетською
клінікою “Оберіг”. “Ми розраховуємо завершити проектні роботи протягом 9-10 місяців.
Будівництво, монтаж обладнання, отримання дозвільних документів на надання медичних
послуг – протягом 2 років після початку”, – повідомив генеральний директор ТОВ “Капітал”
і медичного центру “Універсальна клініка” Оберіг “Віктор Рибчук. Згідно з даними Єдиного
держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, ТОВ “Капітал” зареєстровано в 2005 році,
основний вид діяльності – спеціалізована медична практика. Частками в статутному
капіталі ТОВ володіють Олександр Деркач (33,34%), Віктор Рибчук і Федір Шпиг (по
33,33%). Статутний капітал компанії на 5 вересня 2016 року становить 94 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Медсеть "Добробут" планирует в концу 2019 г.
открыть кардиоцентр
31.08.2017

Медицинская
сеть
"Добробут"
планирует
открыть
кардиологический центр и развивать в нем, кроме операций на открытом
сердце, направление стентирования и коронарографии, сообщил
директор сети Олег Калашников.
"Думаю, частные клиники рано или поздно войдут в государственные проекты.
Понятно: если в "Добробуте" проводятся операции на открытом сердце, то не делать
стентирование или коронарографию было бы странным. Когда мы построим свой
кардиоцентр, будем развивать это направление", - сказал он в интервью агентству
"Интерфакс-Украина", комментируя Государственную программу развития сети
реперфузионных центров и проведения стентирования для лечения острого инфаркта
миокарда. О.Калашников отметил, что данное направление является инвестиционно
привлекательным. "В настоящее время наша кардиохирургия – это сложные по
компетенции операции, операции на открытом сердце. Это небольшая ниша на рынке, а с
помощью стентирования, как я понимаю, убирается 90% всех кардиологических проблем.
Поэтому мы планируем развивать это направление", - сказал он. Директор сети сообщил,
что кардиоцентр будет открыт на базе реконструируемого объекта. Вместе с тем, по словам
О.Калашникова, инвестиции в новое строительство кардилогической клиники могут
составить около $100 млн, что существенно увеличит стоимость медуслуг. "К сожалению,
мы не ощущаем такой глубины медицинского рынка, которая позволит нам оправдать
такие вложения, даже если построим суперсовременную многопрофильную клинику. Не
факт, что мы наберем такое количество платежеспособных пациентов", - сказал он. Как
сообщалось, первая кардиооперация в "Добробуте" была проведена в декабре 2016 года.
Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планирует в 2017 году провести 200250 операций на сердце, в 2018-м увеличить их количество до 400. В кардиоцентре
"Добробута" проводятся операции на открытом сердце. Инвестиции в открытие
кардиоцентра составили более 50 млн грн. Центр может проводить до 40 операций в месяц
при средней продолжительности операции 3-6 часов. В 2016 году сеть медицинских
учреждений ЧАО "Добробут" открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с
отделением хирургии для детей и взрослых. Инвестиции в открытие центра составили
немногим более 216 млн грн. Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана
в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детские клиники, две поликлиники и один
стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках
работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.
Полный текст интервью >>>
По материалам interfax.com.ua
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У Кличка дали чверть мільйона на підтримку не дуже
популярного додатку для туристів

01.08.2017

КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» КМДА 14
червня за результатами тендеру замовило ФОП Ложенко Олена Анатоліївна
послуги з розробки прикладного програмного забезпечення на 279 тис грн.
Закупівлю провели з другої спроби, оскільки в першому тендері був неправильно
визначений класифікатор. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Зі строком до 30
червня замовили створення та підтримку роботи безкоштовного туристичного мобільного
додатку «Kyiv Mobile Guide», а саме підтримку версії 2.0. Вона матиме головне меню, аудіоекскурсії, профіль користувача, сторінки локацій і маршрутів, розділи реєстрації,
туристичної інформації та налаштувань із різними функціями тощо. За 7 500 грн. її
розмістять у магазинах «Apple store» (IOS) та «Playmarket» (Android). Зараз у магазині
«Google Play» версія 1.1.2, котра була оновлена в січні 2016 року, має 1-5 тис установок і
рейтинг три з можливих п’яти балів унаслідок шести голосів. Завантажила її туди компанія
«Smart Solutions Group» – разом із додатком про готелі Дніпра та аналогічними гідами
Харковом, Феодосією та низкою закордонних міст. Ціна угоди на 0,1%, або 400 грн. нижча
від очікуваної вартості закупівлі. Єдиний конкурент ФОП Міндалін Євген Олексійович
пропонував на 21% нижчу ціну, але не завантажив у строк документи переможця і був
відхилений. У травні суперник виграв єдиний тендер КУ «Житомирське обласне
стоматологічне медичне об’єднання» на розробку веб-сайту за 7 375 грн. Столичний
турагент Олена Ложенко вперше отримала державний підряд. Наприкінці 2016 року вона
без конкуренції виграла торги нинішнього замовника щодо просування київського
туристичного порталу visitkyiv.travel у пошукових системах і соціальних мережах за 140 тис
грн. та щодо утримання серверу і забезпечення роботи домену за 41 400 грн. Однак тендери
застрягли на стадії повідомлення про намір укласти угоду. Номер телефону Ложенко
+380984558877 донедавна використовувало туристичне ТОВ «Флай Тревел» екс-нардепа
Василя Гаврилюка. Він є співзасновником політичної партії «Третя сила» і ГО «Фундація
конструктивних ініціатив «Третя Сила» разом із Віктором Рибаченко та Ігорем Найдою.
Останній відомий як директор із персоналу ТОВ «Юрія-Фарм» Миколи Гуменюка і член
опікунської ради БФ «Люди допомагають людям» Ольги Богомолець, що діє на платформі
ГО «Громадський інформаційний простір».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 СПОРТ

Уряд затвердив створення двох державних центрів
олімпійської підготовки
09.08.2017

Затверджено постанову КМУ "Про утворення державних установ
"Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" та
"Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики".
Нормативний акт розроблений Мінмолодьспорту на виконання розпорядження
Уряду від 9 грудня 2015 р. № 1320 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року". Метою
запропонованого акта є формування та впровадження сучасної моделі підготовки
спортсменів високого класу, створення оптимальних умов для охоплення найбільш
широкого контингенту спортсменів резервного спорту, забезпечення спортивної
підготовки найобдарованіших легкоатлетів для поповнення національної збірної команди
України. Постановою передбачено утворення двох (Східного та Західного) державних
центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики, оскільки цей вид спорту є пріоритетним
для країни, та має розгалужену інфраструктуру в усіх регіонах України. Так, до регулярного
тренувального процесу залучено понад 50 тисяч атлетів резервного спорту, над
підготовкою яких у ДЮСШ, спортклубах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного
профілю, школах вищої спортивної майстерності тощо, працює
більше 1,5 тисяч
дипломованих тренерів. Функціонування нових державних центрів олімпійської підготовки
на сучасних і найкращих в Україні легкоатлетичних базах забезпечить належні умови для
проведення ефективної і цілеспрямованої підготовки легкоатлетів протягом всього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО
 КІНОІНДУСТРІЯ

Прокуратура разоблачила мошеннические схемы
при производстве украинского кино
08.08.2017

Киевская прокуратура проводит расследование деятельности
руководства Госкино. Досудебным следствием уже установлено, что
бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф,
переводились в наличные через фиктивные фирмы.
Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде
Голосеевского района Киева. Благодаря ему удалось выяснить, что после получения
финансирования от государства платили за несуществующие услуги фирмам, которые
переводили деньги в наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все,
кто на протяжении последних трех лет получал бюджетные деньги – это с десяток
кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие
отечественного кинематографа. Знатоки отрасли говорят, что бал правят два-три
продюсера, которым выделяется львиная доля всех ассигнований от государства. Бюджеты
фильмов завышаются минимум вдвое, а чаще всего – в четыре или пять раз. Благодаря
этому деньги от государства становятся прибылью для производителей кинопродукта – и
качество работы и успешность лент в прокате уже для них неважно. В списке прокуратуры
есть 14 компаний, среди "Проното фильм", которой руководит Максим Асадчий, а также
киностудии "Инсайт Медиа" и "Директория кино", которые принадлежат Владимиру
Филиппову – он за несколько лет получил треть всех дотаций. Здесь следователи
подозревают схему "связанных лиц", ведь Филиппов в свое время продюсировал ленты
Михаила Ильенко – родного дяди председателя Госкино Филиппа Ильенко. И именно
компании Филипова, по данным досудебного следствия, переводили бюджетные средства в
наличные. Сам он комментировать эту информацию отказывается. "Я не знаю, откуда вы
знаете эту информацию, но у нас никакой такой информации нет. Видимо, вам
прокуратуры докладывает оперативнее, чем нам", - сказал он. Отказались комментировать
следственные действия и в Госкино – там заявили, что Ильенко находится в отпуске, а
другие сотрудники не имеют на это полномочий. На телефонные звонки Ильенко не
отвечает. В прокуратуре тоже ждут, когда он вернется из отпуска, чтобы проверить
выявленные факты. Прокуратура – не единственный орган, который проверяет
финансовую деятельность Госкино. Несколько недель назад масштабную проверку начали
аудиторы Счетной палаты. Свои выводы они обещают обнародовать в конце сентября.
Читать полностью >>>
По материалам ua.today

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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В Днепре прикрыли «конверт» с оборотом 360 млн
и киевскими клиентами

На Житомирщині прокуратура та податківці припинили
діяльність конвертаційного центру
17.07.2017

Слідчим управлінням фінансових розслідувань та оперативним
управлінням Головного управління Державної фіскальної служби в області
припинено діяльність «конвертаційного» центру, який діяв у м. Житомир.
Внаслідок його діяльності за 2016-2017 рр. незаконно сформовано податковий
кредит з податку на додану вартість 20 підприємствам реального сектору економіки на
суму понад 10 млн грн, що знаходяться на території Житомирської області. У п’ятницю, 14
липня 2017 року, з метою припинення незаконної діяльності проведено обшуки, в місцях
здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
Виявлено та вилучено 7 печаток підприємств з ознаками фіктивності, факсиміле,
комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, у тому числі чисті бланки з печатками
фірм нерезидентів, та чорнові записи. Досудове розслідування у кримінальному
провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить слідче управління фінансових
розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в області.
Читати повністю >>>
За матеріалами zhit.gp.gov.ua
У Києві накрили міжрегіональний "конверт" з
обігом близько 200 млн грн.
31.07.2017

Співробітники податкової міліції Києва ліквідували конвертаційний
центр через який пройшло близько 200 млн грн Про це повідомив перший
заступник голови в ДФС Сергій Білан.
В ході розслідування про ухилення від сплати податків, була встановлена група осіб,
які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування
незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку. В результаті
проведених дев'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,6 мільйона гривень в
національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та
штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансовогосподарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того,
накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться
близько 725 тисяч гривень. Наразі триває розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
У Львові ліквідували "конверт"
на 50 млн грн.
03.08.2017

Податкова міліція Львова ліквідувала конвертаційну схему з обігом
близько 50 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській
області, передає служба новин порталу ukrinform.ua
«Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області 01.08.2017
року припинено діяльність чергової конвертаційної схеми з надання послуг мінімізації
податкових платежів реальним підприємствам регіону, а також конвертації безготівкових
коштів у «тіньову» готівку, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через
документальне оформлення удаваних операцій. Зокрема, податковий кредит для цілей цієї
незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств оптової
торгівлі», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що з використанням цієї схеми понад
півсотні підприємств мінімізували свої податкові зобов'язання. Загальна сума оборотів на
розрахункових рахунках фіктивних підприємств конвертаційної схеми склала близько 50
млн гривень. За результатами проведених обшуків відкрито справи в межах кримінального
провадження за ознаками статей 212 («Ухилення від сплати податків») та 205 («Фіктивне
підприємництво») Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за
ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах передбачає штраф від 255 до
425 тис. грн.. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У Кропивницькому СБУ припинила діяльність міжрегіонального
конвертцентру з багатомільйонним обігом
11.08.2017

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під
процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили у
Кропивницькому діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з
багатомільйонним обігом.
Правоохоронці встановили, що організувала нелегальний бізнес група ділків, до якої
входили працівники банківської сфери. Основний офіс зловмисників знаходився у
Кропивницькому, спільники діяли у Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні
безтоварні операції зловмисники виводили у «тінь» кошти низки комерційних структур з
різних регіонів України. Конвертаційний центр також «допомагав» клієнтам мінімізувати
податкові платежі до бюджету. При обшуках в офісних приміщеннях конверту, за місцями
проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБ України виявили печатки
низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, яка
доводить проведення фінансових оборудок, а також потужне комп’ютерне обладнання, що
використовувалося для «вирощування» криптовалюти. Правоохоронці також під час
затримання та обшуків вилучили майже триста п’ятдесят тисяч гривень готівкою. За
попереднім аналізом вилученої документації, за час своє протиправної діяльності
конвертцентр встиг «відмити» приблизно двісті мільйонів гривень. Наразі заблоковано
рахунки низки фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу
України. Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.08.2017

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Нацполицией
ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом
более 360 миллионов гривен. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения в
Фейсбук первого заместителя председателя ГФС Сергея Билана.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям
реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской,
Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита
и перевода безналичных средств в наличные. «Для осуществления своей деятельности
злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, - сообщил
Сергей Билан. - На их счету компании реального сектора экономики перечисляли денежные
средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства
перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались
заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги». В результате проведенного
ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати
предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые
записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью
около 8 млн грн. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Співробітники ДФС погоріли
на відмиванні доходів
21.08.2017

Правоохоронці викрили конвертаційний центр з мінімізації податків і
відмивання грошей. Він діяв на території Дніпропетровської та Запорізької
областей, повідомили в прес-службі Національної поліції.
У злочинній схемі були задіяні співробітники Державної фіскальної служби.
Податківці створили структуру "конверта", в який входило понад десять фіктивних фірм. Ці
фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб. Комерційні структури
проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами, щоб не платити
податки й виводити кошти в "тінь". Чиновники, чиєю функцією є контроль за дотриманням
законів, фактично самі його порушували. Слідчі встановили, що конвертаційний центр за
місяць проводив операцій на суму до 30 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці
вилучили 825 тисяч гривень, печатки, комп'ютери, чекові книжки та документи. На
рахунки підприємств накладено арешти. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364
(зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне
підприємництво) Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ОЦІНКА.

Відкритий лист Всеукраїнської спілки оцінювачів до
Фонду державного майна України

14.08.2017

Саморегулівна Громадська організація «Всеукраїнська Спілка
Оцінювачів» звернулася до Фонду державного майна України із відкритим
листом щодо існуючого порядку конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності.
У листі, зокрема, зазначається, що існуючий порядок відбору суб'єктів оціночної
діяльності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за
№2075, за півтора роки існування не виправдав сподівання широкого кола оцінювачів
щодо можливості долучитись до надання послуг з незалежної оцінки державного майна
(індивідуально визначеного) при передачі його в оренду. Головне завдання ФДМУ, як
регулятора оціночної діяльності, не допустити до використання неякісну або не достовірну
оцінку. Існуючий порядок відбору СОД не посилює дерегуляцію оціночної діяльності, не
підвищує роль громадського регулювання оціночної діяльності, що здійснюється через
діяльність саморегулівних організацій оцінювачів, а вирішує інші завдання – обмежує коло
оцінювачів, що можуть прийняти участь в оцінці державного майна. Кожного року кількість
оцінювачів в Україні збільшується, але не всі мають достатній професійний рівень, навіть
по причині відсутності можливості надавати послуги з незалежної оцінки майна. Але,
принаймні на сьогодні, третина оцінювачів (а це близько 3000 фахівців) здатна виконати
оцінку індивідуально визначеного майна на достатньому професійному рівні. Закон
України «Про оціночну діяльність…» вже діє більше 15 років, сформувався ринок оціночних
послуг і саме цей ринок повинен визначати пріоритети в виборі виконавців цих послуг
Замовниками.
Кожний
суб’єкт
оціночної
діяльності
для
забезпечення
конкурентоспроможності на ринку оціночних послуг підвищує свою кваліфікацію, створює
рекламу, виконує оціночні послуги якісно і в строк. Орендар державного майна, як платник,
повинен мати функції Замовника і самостійно на ринку оціночних послуг знаходити
Виконавця. Розпорядник державного майна (регіональні представництва ФДМУ) повинні
надіслати лист Орендарю з дорученням замовити експертну оцінку орендованого майна і
передати Звіт Розпоряднику для перевірки і затвердження обов’язково разом із рецензією
на Звіт про оцінку майна від саморегулівної організації. Вже на етапі рецензії Звіту СРО
можна гарантувати на 99%, що неякісна оцінка не буде допущена до її використання.
Стовідсоткову гарантію недопущення неякісної оцінки до використання буде забезпечено
рецензуванням звіту при його затвердженні спеціалістами відповідного регіонального
відділення ФДМУ. При такій організації проведення незалежної оцінки регулятор буде
виконувати свою головну функцію: розвивати оціночну діяльність і забезпечувати якість
оцінювання, а не займатись зібранням «макулатури» і її сортуванням!? Існуючий порядок
відбору СОД примушує працівників ФДМУ виконувати не притаманні їм функції статистів
по підрахунку балів і довів ситуацію з відбору оцінювачів до абсурду ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Порядок ведення
державного реєстру оцінювачів >>>
За матеріалами прес-центру ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки»

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

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

 НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

В Киеве все большим спросом пользуются
детективные агентства
04.08.2017

Эксперты связывают популярность услуг частных сыщиков с ростом
уровня преступности и бездеятельностью полиции. Об этом пишет Богдан
Приходько на портале vesti-ukr.com
О спросе на Шерлоков Холмсов можно убедиться, посмотрев сайт бесплатных
объявлений, где ищут детективов. Причем теперь сыщики уже не просто следят за
неверными супругами, а разыскивают угонщиков авто и квартирных воров. Так, киевлянин
Руслан Ващенко рассказал «Вестям», что именно частные детективы помогли вернуть ему
похищенный автомобиль. «У жены угнали «Мазду», мы обратились в полицию, написали
заявление. Но дело так и зависло. Позже с нами связались угонщики и предложили вернуть
машину за 30% от стоимости, но полиция даже не удосужилась проверить номер телефона,
с которого нам звонили. «Следователь мне сказал: «Вы не одни, у меня масса заявлений, я
не могу раскрыть все преступления сразу», - говорит Руслан. После этого Ващенко пошел к
детективам. Тенденцию подтверждает руководитель столичного детективного агентства
«Кассандра» Александр Николаенко. Правда, по его словам, агентства, как правило, не
гарантируют клиенту возврат похищенного имущества, так как преступники быстро от
него избавляются, но самих злодеев находят часто. Правда, за криминал все-таки берутся
неохотно - результат не всегда гарантирован, а времени можно потратить много. «Кражи,
угоны, поиск пропавших близких или проверка бизнес-партнеров для избежания
финансовых афер - с такими задачами детективы сегодня часто разбираются», - говорит
вице-президент Всеукраинской ассоциации частных детективов Игорь Цминский. При
этом, по его словам, появилось и много лжесыщиков. «50% детективов, которых выдает
поиск по гуглу, - аферисты, обещающие решить вопрос, но на самом деле они просто
выманивают у клиентов деньги и ничего не делают», - отмечает Цминский. Интерес к
частному сыску глава Украинской ассоциации профессионалов безопасности Сергей
Шабовта объясняет тем, что детективы работают эффективнее полиции. «Когда следствие
месяцами не двигается с места, а уголовные дела пачками пылятся на столах и в сейфах,
заявители вынуждены обращаться к частным сыщикам, которые зачастую решают их
вопросы в сжатые сроки. Правоохранительная система сегодня беспомощна. Уровень
преступности в столице зашкаливает, а преступления не раскрываются вообще», объясняет он. Впрочем, частники говорят, что в работе они сотрудничают с полицией, так
как многие необходимые для расследования следственные действия могут проводить
только правоохранительные органы. К примеру, прослушка или радиоразведка. ...
Читать полностью >>>
По материалам vesti-ukr.com
Частные исполнители начнут
работать осенію
07.08.2017

Порядка 100 частных исполнителей, которые успешно сдали
экзамены, начнут свою работу с осени этого года. Об этом заявил министр
юстиции Павел Петренко в интервью «Обозревателю».
"Уже порядка 100 частных исполнителей успешно сдали экзамены и с осени начнут
работать", - отметил Петренко, акцентируя внимание на отсутствии каких-либо
ограничений по количеству частных исполнителей. По его словам, "все, кто пройдут
обучение и сдадут достаточно сложный экзамен, могут получить доступ к профессии". "Они
не станут коллекторами, потому что мы на уровне закона запретили им объединяться в
какие-либо компании. Плюс их ответственность страхуется. Условно говоря, если частный
исполнитель незаконно что-либо взыщет, то страховая компания полностью оплатит
ущерб человеку", - объяснил министр юстиции. Петренко рассчитывает, что в этом и
последующих годах работа частных исполнителей "даст свой эффект". "Мы разгрузили
Государственную исполнительную службу, будет конкуренция. Когда решение суда
исполняется на 5-7-15%, государство не исполняет свой долг перед гражданином, а
решение суда не стоит ничего. У нас есть амбициозная цель: в течение 3-5 лет выйти на
среднеевропейский уровень исполнения судебных решений - 50-70%, в зависимости от
категории", - отметил Петренко. Сейчас, уточнил министр, исполнение судебных решений
составляет 13-15%, "хотя год назад было 4-5%". "Надеюсь, что реформа даст импульс для
бизнеса, потому что частные исполнители будут работать в бизнес-среде", - подчеркнул
Петренко. Он напомнил, что частные исполнители - "фактически один из элементов
реформы судебной системы". "Это реформа системы исполнения судебных решений. Мы
создали смешанную систему исполнения судебных решений по аналогии стран ЕС", подчеркнул министр юстиции. Напомним, в Министерстве юстиции провели конкурс на
должности частных исполнителей. С 15 мая по 4 июля состоялись 6 экзаменов для частных
исполнителей. По результатам экзаменов 94 человека смогут приступить к исполнению
обязанностей частных исполнителей.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК
 КОМПАНІЇ

У Havas Media Ukraine новый
гендиректор
10.08.2017

Начиная с четверга, 10 августа, на должность официально назначена
Алина Котенко.
Ее опыт работы в медиабизнесе уже насчитывает 15 лет, а среди клиентов числятся
Samsung, Avon, Mondelez International, SKODA, GSK, PEOPLEnet, GAP, «Чумак» и др. Последние
8 лет Алина занимала руководящие должности в агентстве Starcom Ukraine.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua

135 млн., вторая - 40-80 млн., третья - 20-40, четвертая - 10-20, и пятая 3-10 млн. По
сравнению с предыдущим рейтингом, практически все агентства улучшили свои позиции.
Список возглавил Prospects Ukraine, Havas Engage снова в первой подгруппе, как в 2014 г.
MAG MS, TMA Ukraine, Paradigm Group и Talan Communications в лидерах с доходом 80 – 135
млн. грн. В целом можно сказать, что агентства сохранили свой статус и в очередной раз
подтвердили свои биллинги. К рейтингу в этом году присоединились: РК «Радуга», BRIK,
Event.ua, Вавилон, Gloria Event Management, T&P Marketing. 2016 год принес суммарный рост
по отрасли 14-16%. Качественный анализ ситуации наглядно демонстрирует, что компании
и потребители настроены очень оптимистично, готовы инвестировать, праздновать,
продавать, покупать, участвовать и спонсировать.
Читать полностью >>>

Читать полностью: Рейтинг агентств
маркетинговых сервисов >>>

По материалам mmr.ua
Рынок медийной рекламы Украины:
обзор 2017 года
07.08.2017

В І полугодии рынок медийной интернет-рекламы в Украине
составил 827 млн грн, это на 42% больше, чем показатели аналогичного
периода 2016 г. Такие данные приводятся в исследовании ИнАУ.
По данным исследования, доля прямых продаж на этом рынке за указанный период
составила 56%. Доли сегментов медийной рекламы распределились таким образом:
баннерная реклама – 39,6%; in-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, postroll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) – 40,6%; in-page video (content-roll) – 4,7 %.
Другие нестандартные рекламные форматы (к примеру, всплывающие окна, catfish и
screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама
в цифровом аудиопотоке) — это 5,7% и спонсорство — это еще 9,4 %. Долю рекламы,
ориентированной на пользователей мобильных устройств оценили так: баннерная реклама
– 18,1%, in-stream video – 7,6%; in-page video (content-roll) – 0,05%; нестандартные решения
– 5,3% и спонсорство – 3,6%. Programmatic на рынке медийной интернет-рекламы оценили
так: за исследуемый период закупки агентств через programmatic составили 14%, у
площадок продажи через programmatic составили 45,0%. В ходе исследования определили
также долю социальных медиа и мессенджеров, у агентств она составила 18,6%.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Рітейлери збільшують рекламну
активність на ТБ
16.08.2017

За останніми даними Nielsen Ukraine, рекламна ТВ-активність в січнілипні 2017 р. знизилася на 5% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. При цьому рітейлери стали ще активнішими.
Найбільший спад показали категорії «Безалкогольні напої (БАН)» і «Зв’язок»,
знизивши рівень активності на 39% і 18% відповідно. При цьому значне зростання
показали такі категорії як «Торгівля» (+31%) і «Побутова техніка» (+21%). Настільки
активне зростання першої в обумовлене збільшенням підтримки на ТВ рітейлерів Le
Boutique (+150%) і Фокстрот (+41%), а також ювелірного салону ТЮСО (приріст активності
+171%). Таким чином, категорія «Торгівля» змогла увійти в ТОП-5 категорій за січеньлипень 2017 року. Категорія «Побутова техніка» зусиллями рекламодавців Philips
(зростання активності майже в 9 разів), Pyramida (в 28 разів) і BSH (не був активний на ТБ в
аналогічний період минулого року) змогла піднятися на 2 пункти в рейтингу, тим самим
потрапивши в ТОП-15 категорій за січень-липень 2017-го. Категорія «Зв’язок» в черговий
раз значно просіла, а ключові гравці – оператори мобільного зв’язку Vodafone (-38%) і
«Київстар» (-43%) – так і не відновили настільки активну підтримку своїх брендів, як це
було в минулому році. В результаті, категорія втратила місце в п’ятірці лідерів за
набраними рейтингами. Знизивши свою активність, категорія «БАН» позбулася місця в
трійці лідерів. На настільки істотний спад вплинуло зниження активності рекламодавців:
Nestle and L`Oreal (підтримка бренду Nescafe знизилася на 81%) і «Карпатські мінеральні
води» (-44%). Coca-Сola призупинила підтримку бренду BonAqua в 2017 р. ... «Фантастична
четвірка» рекламодавців – Nestle and L’Oreal, P&G & TEVA, Reckitt Benckiser & Jacobs і
Фармак, зберегли свої позиції на рівні попереднього року. Решта гравців не можуть
похвалитися такою стабільністю. Баядера піднялася на 10 позицій за рахунок інтенсивної
підтримки брендів «Козацька Рада» і «Хлібний Дар», а також лонча Fresh Shot (15% від
набраних рейтингів в 2017-му). Інтенсифікація підтримки брендів Вольтарен і Solpadeine
дозволила GlaxoSmithKline піднятися на 7 позицій. В результаті скорочення підтримки
брендів «Lipton» (-60%), «Лісовий бальзам» (-46%) і «Clear» (-36%) Unilever and Kalina
опустився на 5 позицій. Pepsico, посиливши підтримку брендів «Pepsi» (+43%), «Sandora»
(+50%) і йогурту «Чудо» (в 2 рази), зайняла п’яту позицію. Оболонь збільшила активність
на 118% за рахунок інтенсивної підтримки бренду «Оболонь», а також лонча «Оболонь
солодове». Ще більш запекла боротьба за споживачів йде серед брендів. Шість новачків
потрапили в ТОП-15: Nescafe Gold, Jacobs, Comfy, Ельдорадо, Оболонь і «Перша приватна
броварня» (спільно з 1+1). Rozetka, збільшивши підтримку на 14%, стала лідером за
набраними рейтингами серед брендів. Comfy збільшив свою активність майже в 3 рази за
рахунок посилення підтримки іміджевої складової бренду, а також різних акційних
пропозицій. Nescafe Gold піднявся на 25 позицій за рахунок інтенсифікації підтримки
розчинної кави на 214%, а також продуктових лончей Capuccino і Mocaccino. На зростання
активності «Перша приватна броварня» (в 14 разів) вплинув запуск проекту «Вірні Збірній»
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики

МАМИ представила рейтинг маркетинговых сервисов
согласно доходам за 2016
02.08.2017

По оценкам экспертов, 2016 г. был переломным в отрасли. После
«замороженных бюджетов» и «замерзши» проектов наступила
«оттепель». Активизировались клиенты, появилось больше тендеров,
больше реальных промо.
В 2016 г. совокупные биллинги 25 агентств выросли на 16% по сравнению с 2015 г.
Лишь частично этот рост можно объяснить инфляцией, которая в 2016 г. составила 12% по
сравнению с 2015 г. Рост интереса к ивент маркетингу вырос до 22%, как в дореволюционном 2011 г. Инвестиции в мероприятия и программы лояльности (10%, самый высокий
показатель за последние пять лет) говорят о том, что компании снова заинтересованы в
долгосрочном влиянии на аудиторию. При подведении итогов юбилейного рейтинга
МАМИ немного усовершенствовали методику, и биллинги первой пятерки проверял
независимый аудитор. Изменилась структуру групп: теперь первая группа - это доход 80-
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Яценюк и супруга Авакова стали владельцами
телеканала Эспрессо
16.08.2017

Конечными бенефициарами телеканала Эспрессо стали Арсений
Яценюк, супруга министра Арсена Авакова и супруга депутата Николая
Княжицкого. Об этом сообщает biz.liga.net
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и Инна Авакова, супруга
министра внутренних дел Арсена Авакова, стали конечными бенефициарами телеканала
Эспрессо вместе Ларисой Княжицкой, супругой народного депутата Николая Княжицкого.
Об этом сообщает Детектор медіа, ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
Арсений Яценюк и Инна Авакова стали совладельцами ООО Астра финанс, которому
принадлежит 100% ООО Голдберри - юридического лица телеканала Эспрессо. Доли
партнеров в ООО Астра финанс распределены следующим образом: Инна Авакова - 40%
(56,8 тыс. грн), Арсений Яценюк - 30% (42,6 тыс. грн), Лариса Княжицкая - 30% (42,6 тыс.
грн). Все они, соответственно, являются конечными бенефициарами телеканала Эспрессо.
Арсений Яценюк и Инна Авакова стали владельцами 70% ООО Астра финанс, которые ранее
принадлежали ООО Новости ТВ (остальные 30% в ООО Астра финанс принадлежала Ларисе
Княжицкой). Собственниками ООО Новости ТВ, в свою очередь, были Лариса Княжицкая
(99%) и народный депутат Вадим Денисенко (1%). Ранее сообщалось, что сотрудники
группы 1+1 медиа стали миноритарными владельцами телеканала 1+1.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Регіональні телеканали та ДП «Укркосмос» створюють
супутникову технологічну мережу
31.08.2017

З 11 вересня 2017 року в Україні розпочинає роботу супутникова
технологічна телемережа «Країна ТБ» для обміну контентом між
регіональними телеканалами. Про це повідомляє ДП «Укркосмос».
Близько 20 українських телеканалів, які є провідними мовниками в областях та
містах України, уклали Меморандум про обмін авторськими телепрограмами та власним
телевізійним контентом. Технічну підтримку роботи мережі забезпечує ДП «Укркосмос»,
надавши для цього ресурс свого супутникового телепорту. Передача та розповсюдження
сигналу забезпечується міжнародним супутниковим оператором «Спейском» через
супутник AMOS-7 (4°W) з повним покриттям території України. На тестовому етапі роботи
мережі, який розрахований на 3 місяці, телеканалами будуть відпрацьовуватися режими
доставки та прийому телесигналу, швидкості передачі та кодування даних. З метою
оптимізації ємності супутника телесигнали будуть передаватися в стандарті DVB-S2/MPEG4. Очікується, що технологічна телемережа «Країна ТБ» у майбутньому може скласти основу
для створення супутникової платформи регіонального телебачення. Меморандум про
спільне використання телемережі є відкритим для приєднання будь-яких ТРК, що є
телерадіоорганізаціями місцевої і регіональної категорій мовлення та здійснюють
мовлення відповідно до ліцензій на ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення, та
які відповідно до програмної концепції мовлення створюють оригінальні (авторські)
телерадіопрограми та телерадіопередачі, що є власним продуктом телерадіоорганізації. З
усіх питань участі в проекті «Країна ТБ» просимо звертатись до ДП «Укркосмос» за
телефоном (044) 369-5152, або електронною поштою: info@ukrkosmos.kiev.ua
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «УКРКОСМОС»
 ДРУКАРНІ

Полиграфкомбинату «Украина» снизили
налоговое бремя на 35%
09.08.2017

Кабинет Министров разрешил полиграфическому комбинату
«Украина» уменьшить отчисление прибыли в государственный бюджет с
75% до 40% для направления средств на модернизацию.
Постановление Кабмина принято для предоставления предприятию возможности
увеличить часть прибыли, которая направляется на модернизацию производства и закупку
оборудования для персонализации загранпаспортов и ID-паспортов. Первый вице-премьерминистр, министр экономического развития и торговли С.Кубив в ходе представления
постановления сообщил, что из полученной прибыли полиграфкомбинату «Украина» не
удается направить свободные средства на модернизацию. Финпланом полиграфкомбината
«Украина» на 2017 год предусмотрено получение чистой прибыли 216,9 млн гривен, при
этом предприятие запланировало отчисление в госбюджет 162,7 млн гривен. «На развитие
производства предприятием было направлено всего лишь 43 млн гривен, что не дает
возможности купить машины и модернизовать изготовление паспортов», - сообщил Кубив.
По его мнению, уменьшение отчислений прибыли в госбюджет позволит предприятию
усовершенствовать производство документов и уменьшит время на их изготовление. При
принятии постановления, предприятие дополнительно направит на финансирование
капитальных вложений 35% чистой прибыли. Ожидается, что во 2-м полугодии 2017 года
на модернизацию должно пойти 68,5 млн гривен, в 2018 - 123,173 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Полгода без стрессов. Что ожидает
украинскую экономику
01.08.2017

В первой половине 2017 г. ВВП Украины вырос на 2,5%,
инфляция ускорилась до 15,6% в годовом выражении,
А.ПРИХОДЬКО
промпроизводство сократилось на 0,4%. Андрей Приходько
рассказывает, что будет дальше.
Инфляционные риски. В отличие от прошлого года, когда потребительские цены
падали на протяжении летних месяцев, в июне инфляция наоборот ускорилась. Учитывая,
что осенью, как правило, происходит сезонный всплеск цен, ожидать, что инфляция к
концу года упадет ниже психологического уровня в 10%, было бы слишком оптимистично.
Причин ускорения инфляции в июне несколько. Во-первых, такой динамике
способствовало резкое повышение цен на мясо и молоко, связанное как с ростом мировых
цен и активизацией экспорта, так и с сокращением поголовья скота и соответственно
падением производства. Например, по данным Укрстата, на 1 июля 2017 г. поголовье коров
сократилось на 2,5% по сравнению с прошлым годом, а поголовье свиней - на 8,5%. При
этом в январе-мае 2017 года экспорт продукции животноводства вырос на 55% в денежном
выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во-вторых, более
холодная погода весной привела к сокращению урожая ранних фруктов и овощей, что
также отразилось на росте цен. Рост цен на продукты питания продолжится и осенью. На
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мировом рынке из-за ухудшения погодных условий в Черноморском регионе и в США
ожидается существенное сокращение урожая пшеницы. С начала июня фьючерс на
пшеницу уже подорожал почти на 10% на Чикагской бирже за счет негативных ожиданий
рынка. Соответственно пшеница нового урожая скорее всего будет стоить дороже, чем в
2016 году, что тоже повлияет на рост цен на продукты питания. Также следует учитывать,
что на инфляцию влияет и увеличение уровня зарплат в связи с повышением "минималки"
до 3200 грн. Предприниматели вынуждены переносить расходы, связанные с повышением
зарплат сотрудниками и соответствующих налогов, на цены своих продуктов или услуг.
Рост доходов и, главное, потребительская уверенность способствуют росту розничной
торговли, однако высокий уровень инфляции будет сдерживать рост потребления во
второй половине года.
Риски платежного баланса. В 2017 году сложилась довольно благоприятная
конъюнктура на внешних рынках для Украины. В январе-мае 2017 г. экспорт вырос на 27%
в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Однако главным фактором стал
рост цен на железную руду и металлы. Несмотря на падение добычи железной руды и
выплавки стали, в основном связанное с торговой блокадой в зоне АТО, экспорт в
денежном выражении вырос существенно: экспорт металлических руд - на 67%, стали - на
26%. Также позитивную динамику демонстрирует и экспорт агросектора, который за
первые пять месяцев текущего года увеличился на 32%. Все остальные отрасли
продемонстрировали несколько худшую тенденцию. Как следствие - доля сырьевых
товаров или товаров с низкой степенью добавленной стоимости уже сейчас составляет
около 80% в общей структуре экспорта. Это ставит Украину в зависимое положение от
колебаний цен на сырьевые товары на мировых рынках. Так, например, в конце 2014-го и в
начале 2015 г. резко упали цены на железную руду и металлы из-за перепроизводства на
китайском рынке. Также сократились физические объемы производства из-за военных
действий. Все это вылилось в существенное недополучение валютной выручки и резкую
девальвацию гривни. К сожалению, Украина не влияет на эти процессы, что может иметь
последствия в будущем.
Второе полугодие: к чему готовиться. Последние два года Украине везло с
рекордными урожаями, что влияло на ускорение экономики в конце года. В этом году
ухудшение погодных условий скорее всего приведет к обратным процессам. Ситуация на
сырьевых рынках пока выглядит благоприятной, но цены на commodities в прошлом
неоднократно резко менялись. Прекращение торговли с оккупированными территориями
Донбасса и связанные с этим риски вынудили НБУ снизить прогноз роста ВВП в 2017 году с
1,9 до 1,6%. Однако высокий уровень внутренних инвестиций будет во многом
компенсировать негативное влияние данного фактора во второй половине года. На
сегодняшний день мы не видим предпосылок для резкого падения цен на основные
сырьевые товары, экспортируемые Украиной. Поэтому можно полагать, что вторая
половина года пройдет без внешних стрессов, и ВВП Украины сможет превысить по
результатам года осторожный прогноз НБУ.
Читать полностью >>>

© Андрей Приходько, начальник отдела по
работе с инвесторами Банка Кредит Днепр

По материалам finance.liga.net
П'ять уроків Заходу для української
економіки
21.08.2017

Після того, як Лешек Бальцерович завершив свою місію в
Україні, довелося прочитати саркастичні, а то й озлоблені коментарі
про те, що нам нема чого вчитися в інших держав і потрібно шукати
Б. ДАНИЛИШИН
суто свій винятковий шлях.
З одного боку, я прекрасно розумію, що історичний шлях країн Заходу до багатства
не підлягає опису за допомогою декількох типових формул, застосування яких в країнах, що
розвиваються, і в Україні зокрема, обов'язково дасть схожий позитивний результат.
Звичайно, від банальних програм наслідування не варто чекати позитивних результатів.
Хоча б в силу того, що початкові умови в нашій країні кардинально відрізняються від
стартової ситуації в нині багатих розвинених державах. Важливо пам'ятати, що на початку
свого економічного підйому західні країни в технологічному і економічному відношенні
дещо поступалися китайській та ісламській цивілізацій того часу, однак розрив між ними
був менше, ніж зараз між найбільш розвиненими країнами світу та країнами, що
розвиваються. Розгляд питання про те, як сформувався цей розрив, повинен нам допомогти
в розумінні методів його усунення. Далеко не факт, що повторення історичної
послідовності стадій розвитку нині успішних держав Заходу однозначно зможе бути
моделлю для наслідування країнами, що розвиваються. Проте, є в практиці становлення і
успіху західних економік такі елементи, які, як мінімум, не будуть зайвими в екстраполяції
до розвитку економіки України. Про деякі з них я і напишу.
Перше. Важливою особливістю західної економіки є обмеження ролі управлінських
ієрархій такими ситуаціями, де ці ієрархії явно вигідні. Причому не випадково характерна
для західного капіталізму різноманітність організаційних моделей виникла саме в період
значної обмеженості господарської діяльності від політичного втручання. Можна
припустити, що причина цього - несумісність політичних і економічних критеріїв оцінки
тих чи інших організаційно-економічних новацій. Згадаймо, що свого часу на Заході багато
нових технологій та організаційних іновацій, які довели згодом свою високу економічну
ефективність, спочатку наштовхувалися на ініційовані деякими політиками спроби
оголосити їх марними, а то і незаконними. Список таких новацій вражає - універсальні
магазини і акціонерні товариства, банківські відділення та пересилання товарів поштою,
мережі однотипних магазинів і вертикально інтегровані компанії, трести і
транснаціональні корпорації. У той же час, деякі форми організації, які не мали навіть ознак
економічного успіху, часом отримували політичну підтримку при легко помітній їх
обтяжливості для економіки. Але поступово і впевнено Захід позбавляється від цього.
Думаю, що нам в Україні це теж необхідно робити - політичні критерії, якщо ми маємо намір
будувати сильну сучасну економіку, в більшості випадків повинні підкорятися економічній
доцільності.
Друге. Конкуренція в сфері організації господарської діяльності - важливе джерело
економічної переваги Заходу над іншими товариствами, що підтримують жорстку
централізацію влади в економічній діяльності, якщо вважати перевагою здатність
підтримувати стійкий динамічний економічний ріст. У західних суспільствах заохочення
ринкової конкуренції знайшло відображення, в тому числі, в свободі експериментування з
новими формами господарювання. А це - вірний шлях до виявлення ефективних методів
організації: в широких масштабах робити спроби, помилятися, продовжувати шукати і, в
кінцевому підсумку, знаходити вдалі рішення. І заохочувати на державному рівні саме
успішні новації.
Третє. Найважливішим феноменом, який забезпечив економічний успіх західних
держав, є чітке розрізнення між зростанням економіки, який забезпечений розширенням
торгівлі або нарощуванням капіталу і господарських ресурсів, і економічним зростанням,
що базуються на впровадженні інновацій і передових технологій. Надаючи належну ступінь
важливості реалізації угод України про зони вільної торгівлі (наприклад, з ЄС і Канадою),
ми повинні рівнятися на Захід, який все ж віддає пріоритет індустріальній і виробничій
політиці над політикою торговою. Зростання західних економік все більшою мірою
визначається впровадженням інновацій, починаючи ще з XVIII століття. І не тільки західних
економік - Японія після Другої світової війни також пішла по шляху зростання через
впровадження інновацій. Було б невірно заперечувати важливість нарощування
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економічних ресурсів у формі капіталу, інвестицій і підготовленої робочої сили, що
необхідно робити Україні. Було б помилкою недооцінювати роль угод про вільну торгівлю,
що дають можливості досягти успіху відповідно до рикардистської теорії порівняльних
переваг. Але навіть володіючи можливостями для такого типу зростання економіки,
Україна може впертися в недолік технологічних знань, а інституційні умови, які поки ще не
особливо сприяють впровадженню інновацій, рано чи пізно, можуть загальмувати
подальший розвиток, який в найближчі роки для України буде визначатися відносно
сприятливою кон'юнктурою ринків продукції, яку наша країна експортує. Але ми повинні
дивитися далі, ніж в двох-трирічну перспективу. Тільки інноваційний характер економіки
дозволяє державам бути світовими лідерами по створенню і виробництву сучасних
технологічних промислових товарів, зроблених за останнім словом науки і техніки.
Четверте. Продовжуючи тему інновацій, потрібно сказати і про те, які помилки в
економічній політиці деяких держав Заходу нам повторювати не потрібно. Властивий ряду
розвинених країн метод прийняття рішень передбачає тривалі обговорення, зіткнення
думок експертів, апелювання до різних гілок влади (ситуативні протистояння парламенту і
уряду притаманні багатьом країнам, не тільки Україні), заклики до численних
переосмислень, різноманітні методи в юридичній казуїстиці. Ймовірно, є питання, в яких
дійсно варто навіть не сім, а десять разів відміряти, перед тим, як відрізати. Наприклад, це
стосується безпеки країни або екології. Але є питання, які потребують рішучих і
оперативних дій. Так, суспільства, що затягують впровадження технологічних інновацій до
досягнення суспільно-політичного консенсусу щодо інновацій, будуть все сильніше і
сильніше відставати від товариств, які заохочують стрімкість в переході до виробництва
сучасної продукції або до нових форм організації виробничих процесів. Ми повинні чітко
засвоїти - якщо не почнемо прискорений перехід до інноваційної моделі розвитку зараз, то,
можливо, назавжди втратимо свій шанс увійти в число розвинених країн. Так як інші
держави підуть в непереборний відрив у високих технологіях, нівелювати який вже не
вдасться. До речі, раз у нас в даному питанні поки ситуація складається не найкращим
чином, потрібно визнати - всім нам, тим, хто відповідає за розвиток української економіки,
потрібно активніше роз'яснювати переваги інноваційної моделі розвитку. Якщо ми
порівняємо дві економічні системи, одну, в якій використовується ринковий підхід до
прийняття або відхилення нововведень у виробництві товарів або організаційних підходах,
і другу, в якій використовується затяжний метод обговорень і доказувань, то друга
приречена на уповільнене впровадження нововведень. Гірше того, друга система нерідко
відторгатиме багато з того, що здатне підвищити рівень добробуту населення. Чи
усвідомлюємо ми це? Так. Чи роз'яснюємо достатньою мірою? Поки ні.
П'яте. Аналіз природи економічного зростання на Заході дає нам найважливіший
урок - найбільші вигоди діставалися тим підприємцям і інноваторам, продукція яких
підвищувала якість життя безлічі простих небагатих людей, а не тим, хто орієнтувався на
нечисленних товстосумів. Переконаний, що орієнтація українських товаровиробників з
числа тих, що випускають і мають намір випускати продукцію, відповідну духу третьої і
четвертої промреволюцій, на масового споживача і підтримка їх дій з боку держави - ключ
до їх успіху як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Економічний успіх
розвинених країн значою мірою обумовлений унікальним умінням використовувати
технологічні та організаційні експерименти для спрямування ресурсів на задоволення
потреб звичайної людини. Це нам потрібно засвоїти і прийняти як керівництво до дії.
Безперечно, щоб динамічно розвиватися, ми повинні брати до уваги своє історичне минуле,
спиратися на властиві українцям проектне мислення і працьовитість, ми повинні
ініціювати зміни зверху. Але і важливі елементи західного досвіду ми теж повинні
імплантувати - з урахуванням наших національних особливостей, звичайно. Я
неодноразово писав, що в прагненні перейти до зростання економіки, ми не можемо
замикатися в рамках якоїсь однієї економічної ортодоксії, а повинні застосовувати синтез
загальновизнаних економічних шкіл. Це ж варто сказати і про використання практичного
зарубіжного досвіду, кілька корисних для України, на мій погляд, прикладів з якого я привів
в цій статті. Вітаючи співвітчизників з 26-ми роковинами незалежності нашої країни, до
написаного вище хочу додати ось що. Динамічне економічне зростання, яке нам рішуче
необхідне в якості застави успішності української державності, вимагає (і досвід західних
країн це доводить) готовності одночасного активно діяти і деякий час чекати результатів
цих дій. Ось цього я всім нам і побажаю - активних грамотних дій по перетворенню
економіки і деякого терпіння. Сподіваюся, що час терпіння не буде тривалим і вже в
середньостроковій перспективі ми вийдемо на такі темпи зростання економіки, які
демонструють світові лідери за цим показником. Відомий британський історик Едвард
Халлетт Карр стверджував, що історія - за великим рахунком розповідь про те, що люди
зробили, а не про те, чому їм не вдалося. Вірю, що вже в середньостроковій перспективі в
історії України будуть приклади досягнення успіху, якими ми зможемо поділитися з
іншими країнами.
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Чому зростає інвестиційна привабливість
України
03.08.2017

У 2017 р. індекс інвестиційної привабливості України досяг максимуму
за останні шість років – 3,15 бала за 5-бальною шкалою. Таке рішення
винесла Європейська Бізнес Асоціація після проведеного опитування серед
керівників 142 найбільших міжнародних і українських компаній.
При цьому торішній індекс у червні ссатновив 2,88 бала. Останній раз позначка
індексу перетнула кордон у 3 бали лише наприкінці 2011 року. Результати опитування
показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але ослабли. Про те, за рахунок чого
Україні вдалося поліпшити інвестиційну привабливість, що це означає для бізнесу і як
підвищити інвестиційний клімат в країні, НВ Бізнес опитав ключових експертів.
Ігор Мазепа, керівник інвесткомпанії Concorde Capital
Це зростання підтверджується непоганою ситуацією на ринках біржових товарів, де
Україна є активним гравцем. Це зернові, сільгоспвиробництво, метали і руда. З іншого боку,
все це відбувається всупереч діям влади або навіть незважаючи на дії влади. Оскільки
Україна дуже тривалий час перебуває в кризі. І все це зростання відбувається на тлі дуже
низької бази порівняння. За останні чотири роки ВВП країни в доларовому вираженні
втратило до 40%. Тому навіть за відсутності якихось мегазусиль з боку уряду або влади
економічної життя бере своє, люди беруть своє. Сьогодні є кілька причин, які продовжують
гальмувати всю цю історію зростання. По-перше, це всі ті проблеми, які накопичилися з
боргами. У Concorde Capital ми оцінюємо, що близько 80% боргів або кредитів, виданих до
2014 року, вони насправді погані. Тобто бізнесмени не здатні платити за своїми боргами.
По-друге, у багатьох ситуаціях ми бачимо, що, як не дивно, вузьким місцем у бізнесу стає
ринок робочої сили. Коли у тебе ростуть споживчі настрої, коли у тебе зростає попит, ринок
вимагає постачати більше продукції. Західним бізнесменам подобається наш український
ринок. Сьогодні існуюча частка ринку - це те, що приваблює зараз, а зростання нашого
ринку - це те, що буде залучати в майбутньому. Тому тут одне іншого абсолютно не
виключає, а більше навіть доповнює. Якби у нас дійсно проводилося багато реформ, або
вони почали імплементуватися набагато раніше, а не тільки останнім часом. То те
зростання, яке ми спостерігаємо, воно було би в рази більшим. Воно і буде в рази більшим,
якщо уряд піде таким ринковим шляхом. Для поліпшення інвестиційного клімату нам треба
зробити цілу низку речей, які можна навіть на пальцях руки порахувати. Це приватизація.
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Величезні грошові потоки "пилососяться" з економіки через непрозорі корупційні схеми,
які панують на держпідприємствах. Це судова реформа, це пенсійна реформа, реформа
медицини. І ще два-три індустріально-секторальних. До речі, земля - дуже важливе
питання. І можна вважати, що якась основна база для того, щоб Україна рухалася
ринковими рейками, вже є. А далі вже справа часу, як цей інструмент налагодити і
налаштувати.
Олексій Гончарук, керівник Офісу ефективного регулювання (BRDO). Якщо
говорити взагалі про клімат, то у мене немає ейфорії або якогось враження, що щось дуже
сильно змінилося. Але поступово ситуація дійсно поліпшується, удосконалюються підходи
влади зараз. З'являються такі речі, як автоматичне відшкодування ПДВ. Торік ми дуже
сильно вдосконалили інспекційну систему. І дуже сподіваємося, що восени вже запрацює
принципово нова, повністю в онлайні, система перевірок. Крім цього, в 2017 році ми маємо
вирости в рейтингу Doing Business, тому що дуже багато точкових ініціатив було здійснено.
Тому моя загальна оцінка: кращає, але не критично. Для того, щоб бізнес насправді це
відчув, потрібно відновити кредитування, потрібно нарешті звільнити землю і природні
ресурси і дозволити їм бути повноцінною частиною громадського обороту. Тому що зараз,
навіть якщо ти володієш якимось кар'єром, ти не можеш залучити кредитні ресурси, для
того щоб поставити там нову лінію. Тому що держава все ще дозволами тебе тримає в
зашморгу. Для того, щоб бізнес міг повноцінно розвиватися, потрібно все ж повноцінно
переходити на ринкові відносини. Земля має бути товаром. І режим використання
природних ресурсів має бути таким, щоб був конкретний власник, який конкретно
відповідає за якість їх використання. Але в той же час може повноцінно ними
розпоряджатися. Сьогодні для іноземного інвестора важливі три речі. Перше - це розуміння
того, що якщо ти вільно вклав свої кошти, то так само можеш їх звідси вільно і забрати. Щоб
я не боявся, що їх у мене заберуть, націоналізують або просто заморозять. Друге - це
розуміння чинних правил. Тобто, як поводити себе в цій країні, щоб у мене не було проблем.
І третє - це стабільність. Це те, чого вони хочуть. Стабільні прогнозовані правила і вільний
рух капіталу, який дозволить їм бути мобільними. Якщо я сьогодні сюди якісь кошти вклав,
то я маю можливість прибуток звідси вивести без проблем. Це три ключові речі, які
потрібні зараз іноземним інвесторам.
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Будьяке сприйняття бізнесом клімату для інвестицій і розвитку підприємництва у нас йде
трошки з затримкою. Наприклад, найбільш реформаторські дії, які були введені в 20152016 рр., вони спочатку приймаються як закони, а потім вони реалізуються, як рішення
уряду і потім фактично вони починають виконуватися. Тому бізнес з затримкою починає
відчувати, що ситуація в країні поліпшується. Якщо взяти серед таких найбільш
радикальних речей, наприклад, збільшення прозорості відшкодування ПДВ. То це
політичне рішення було прийняте ще в кінці 2016 року і бізнес почав відчувати, що воно
працює тільки влітку 2017 року. Коли вже минув відповідний цикл впровадження і якась
кількість хвиль відшкодування для підприємств пройшла, і вони змогли про це впевнено
стверджувати. Це одна складова. Інша складова - це те, що на сьогоднішній день не можна
сказати, що абсолютно всі вертикалі в усіх напрямках державної політики є корумпованими
і монополізованими однією силою. Тобто, існують конкретні підприємства, які захоплені
зацікавленими особами, нехай це олігархи або наближені до президента люди, або ті, хто
контролюють політичні сили - бізнесмени чи політики-бізнесмени. На сьогодні для
іноземних і внутрішніх інвестицій в Україну найважливішим фактором залишаються
ризики. Ризики на сході, які досить істотні для міжнародних компаній. Вони можуть
створити для інвесторів ситуацію, коли потенційний прибуток переважується занадто
великими ризиками. Якщо ми говоримо про підвищення споживчих настроїв, про
зростання внутрішнього ринку загалом, то воно не може відбутися саме по собі. Для того,
щоб це сталося, потрібні ті ж інвестиції, необхідно кредитне фінансування. Коли одночасно
будуть посилювати зацікавленість для іноземних інвесторів і зменшення ризиків для них,
то і привабливість ринку завдяки економічному зростанню, підвищенню добробуту
громадян і збільшенню внутрішнього попиту зростатиме.
Читати повністю >>>
© Вадим Макеєв
За матеріалами biz.nv.ua
Як державні підприємства отруюють
економіку
08.08.2017

Напередодні сезону відпусток уряд знову розпочав дискусію щодо
"критичної необхідності приватизації". Такі гасла звучать щороку,
проведення приватизації є частиною передвиборчих обіцянок Президента та
партій, що входять в чинну коаліцію.

Від приватизації очікують не тільки грошей в бюджет, але і приросту іноземних
інвестицій, приходу нових технологій, нових робочих місць. От тільки далі гасел "масова
приватизація" не йде. Проведений нещодавно урядом "тріаж" (визначення: які з державних
підприємств треба продавати, які закрити, а які залишити) мав би закласти ґрунт для
початку справжнього приватизаційного буму. На заваді можуть стати два типи політиків.
Або самі урядовці, які ніяк не можуть почати продавати підприємства, або "політикипопулісти", які виступатимуть проти. … Теза про те, що "державні підприємства –
стратегічний ресурс" росте корінням із соціалістичного минулого. У розвинутих державах
Заходу більшість підприємств насправді приватні, і суспільство не страждає від цього.
Звісно, є особливості – атомна енергетика в деяких країнах державна, державними є
німецькі залізниці. Але двигуном розвитку та зарплат в сучасному світі є якраз приватний
капітал. В Україні ж ми від роботи державного сектору більше втрачаємо, ніж отримуємо, як
з'ясували експерти під час круглого столу в Українському кризовому медіа-центрі.
Заробляють на державних підприємствах зовсім інші люди.
Наталія Лещенко, економіст, CASE-Україна: На державних підприємствах працює
862 тисячі людей, це 11% штатних працівників в усій економіці. Загальна вартість активів
державних підприємств станом на 1 жовтня 2016 року становить півтора трильйона
гривень. Це 27% великих та середніх підприємств в Україні. За оцінками МВФ, станом на
2014 рік на підприємствах комерційного державного сектору вироблялося близько 20%
ВВП. Власне, такий розмір сектору державних підприємств в Україні завеликий, ми перші в
усіх міжнародних рейтингах. Також було в ЗМІ заявлено паном Гройсманом, що за
результатами 2016 року збитки державних підприємств становили 82 мільярди гривень. Це
трохи менше половини збитків взагалі в Україні. Державні підприємства також є джерелом
фіскальних та соціальних ризиків. По-перше – заборгованість із заробітної плати. 38% всієї
заборгованості з заробітної плати накопичили державні підприємства. За даними МВФ сума
субсидій та податкових пільг чи дотацій в 2017 році державним підприємствам становила
близько 5% ВВП. Все це – наші збитки. Недосконалим є також контроль за державними
підприємствами. У нас немає повної інформації щодо кількості державних підприємств в
економіці України. Згідно моніторингу Мінекономрозвитку, у нас 3634 підприємства, а
згідно даних Фонду держмайна – на 176 одиниць підприємств більше. А якщо брати
ЄРДПОУ, в Україні взагалі в два рази більше державних підприємств. Не всі
держпідприємства звітують. Згідно даних рахункової палати у 2013-2015 роках взагалі не
затверджували фінансові плани 40% підприємств. А звітують про виконання фінансових
планів ще менше.
Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії:
Згідно звіту "ТОП-100 українських підприємств" за шість місяців 2016 року 60 підприємств
були прибуткові, а 33 збиткові (фактично їх у звіті не 100, а 93). Найбільша питома вага у
прибутках у Нафтогазу. Ми всі є власниками цих підприємств. Чи отримаємо якусь користь?

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

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

Давайте порахуємо. Чиста рентабельність – 17%, (але без Нафтогазу лише 9%.) Власний
капітал складає 936 мільярдів гривень. При цьому 23 підприємства з 93-х мають від'ємний
власний капітал, а це мінус 34 мільярди. Це те, що ми, як власники, вже комусь винні. Це
тільки ТОП-93. Що там далі з більш як 3000 держпідприємств, ми з вами, незважаючи на те,
що є власниками цих підприємств, не знаємо. Ми зробили просту вправу. Поділили 32
мільярди прибутку 93-х підприємств на 936 мільярдів їх власного капіталу. В результаті
отримали лише 3,4%. Якби ми понесли ці гроші на депозит, то отримали б 9,5%. Тобто
просто покласти в банк - і вже отримуємо в 3 рази більше на цей власний капітал. Інфляція
за цей період скала 5%. Дохідність у 3,4% навіть не покривала інфляцію. Ми отримали
від'ємний реальний дохід від володіння цими підприємствами. Наступна проблема. 9 з 10
найбільших підприємств – монополії. Монополія не працює в конкурентному середовищі, її
прибутковість визначається тим, як регулятор, (наприклад НКРЕКП) визначає тарифи.
Високі тарифи ставить – монополія прибуткова, знизить тарифи – монополія збиткова.
Тому треба обережно ставитись до такого показника як прибуток, бо в монополіях цей
прибуток залежить від того, як держава регулює тарифи. Часто збиток або недоотриманий
прибуток пов'язані із корупцією. Для розуміння масштабу проблеми достатньо відкрити
сайт "Наші гроші" і подивитись перелік підозрілих тендерів. Окрім ризиків закупок за
завищеними цінами, існують також схеми продажів через "прокладки", розкрадання
активів. Подекуди йдеться не просто про корупцію, а про різновид «захоплення держави»
через захоплення державних підприємств (state capture). Коли політики йдуть в політику
заради того, щоб отримати контроль над державними підприємствами. Чому це гірше, ніж
просто корупція? Бо коли вони захоплюють державне підприємство, гроші ідуть на
фінансування політичних кампаній, на фінансування ЗМІ, і ми в результаті маємо
спотвореним не тільки ринок, де працюють ці підприємства, але й ринок політичної
конкуренції, і ринок засобів масової інформації. Збитки державних підприємств покриваємо
ми — платники податків. Наприклад, з бюджету через надання державної допомоги. Крім
прямих втрат є "альтернативна вартість". Якби капітал можна було інвестувати більш
ефективно, то ми б заробили набагато більше, зокрема, для виплати пенсій та соціальної
допомоги. Зараз ми недоотримуємо дохід та дозволяємо заробляти на держпідприємствах
політикам. І остання категорія втрат – це непрямі втрати через порушення рівних правил
гри ("level playing field"). Коли державні підприємства, маючи пільги, отримують
конкурентні переваги відносно приватних підприємств. Наприклад, державний Ощадбанк
має 100% державну гарантію по депозитам населення. Цей вплив важко прорахувати у
грошовому вимірі, але він надає банку суттєву конкурентну перевагу відносно приватних
банків.
Руслан Корж, колишній заступник міністра економіки та економічного
розвитку: Cтрана должна развиваться опережающими темпами. Необходимо
компенсировать спад, саккумулировать ресурсы борьбы с агрессором. Где взять ресурсы
для этого? Никто нам их не даст, мы должны самостоятельно эти ресурсы сгенерировать
для того, чтобы инвестировать в это развитие. То есть, инвестиции являются ключевым
источником для развития страны. Эти инвестиции могут быть сгенерированы внутри
страны, а могут быть привлечены из-за рубежа. Возможностей для того, чтобы делать это
самостоятельно, у нас нет. Поэтому инвестиции из-за рубежа крайне необходимы. Не
только как денежный ресурс, а, может быть, даже больше как ресурс стандартов, уровня и
корпоративного управления, прозрачности. Для того, чтобы показать альтернативу
коррупционному бизнесу и, вообще, жизни, которая превалирует в нашей стране на
сегодняшний момент. Приватизация является, чуть ли не единственным способом создать
пример, который позволит Украине на международной арене выступить надежным
партнером для привлечения инвестиций. Это называют "мультипликативным эффектом".
Вот почему нужна приватизация. Если не будет приватизирован ОПЗ, если не будет начата
масштабная приватизация, то у страны будет меньше шансов "выгрести".
Тут просто треба бути чесним із собою. Це не "робочі місця", а "прихований
соціальний захист". Звісно, люди мають роботу – але чи треба країні стільки таких
працівників? І чи отримують вони чесну зарплатню? Державні підприємства не
потребують конкуренції, працюють неефективно і люди на них заробляють насправді дуже
мало. БІльше того, ці гроші могли би піти на розвиток, а не на проїдання. Вище йшлося про
втрати на підтримку державного сектору – 5% ВВП. Це кошти , які могли би піти на дороги,
соціальний захист, покращення інвестиційної привабливості. А відтак – достойних робочих
місць. Поки що ж "достойні гроші" отримують тільки фактичні керівники
держпідприємств, за якими полює НАБУ.
Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії:
Треба бути чесним і сказати: "Якщо вони працюють на неефективному підприємстві, вони
втратять свою роботу". І вони мають це розуміти. Це непопулярно, це нікому не
сподобається, але це правда. Якщо я працюю у приватній компанії, і вона втратила ринки
збуту, то, можливо, я буду шукати роботу в іншій приватній компанії. І у приватному, і у
державному секторі, якщо підприємство працює неефективно, воно має думати як
працювати краще. Купує нове обладнання, зменшує кількість робочої сили... Неправильно,
коли політикам ми дозволяємо маніпулювати і вони кажуть: «Ні, ми не будемо звільняти
цих людей, бо вони виборці. Хай вони працюють неефективно, але ж це наші виборці». І тоді
ми змішуємо питання управління державним підприємством і політику, і продовжуємо
продукувати неефективність. Чесна відповідь, можливо, неприємна. При підвищенні
ефективності частина людей втрачає роботу. Але для того, щоб знайти роботу на більш
ефективному підприємстві і отримати вищу зарплати для себе і більшу додану вартість для
економіки.
Руслан Корж, колишній заступник міністра економічного розвитку та
торгівлі України: Мы также должны задумываться и о содержании тех людей, которые
управляют от нашего лица, от лица собственников. Потому что мотивации для менеджера
госпредприятия работать эффективно и показывать прибыли нет вообще. Если я
показываю прибыль выше 50 миллионов гривен, мой финплан должны рассматривать на
Кабинете Министров. Я не хочу. Зачем? Я покажу 49 в финплане. Кроме того, 75% прибыли,
которую я получу, по закону у меня забирают. Да, дивиденды или прибыль уходят в
бюджет государства. А где тогда фонды на развитие? "Схемы" [виведення коштів - ред.]
поймать, обнаружить, показать легко. Мы это делали в своё время. Вот сейчас на одном из
предприятий, руководство находится за решеткой. Они подписали договор на поставку
продукции, которая стоит 3 миллиона долларов. А из ворот завода продукт вышел со
стоимостью полтора миллиона. Остальные полтора миллиона осели где-то на зарубежных
счетах. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы такое поймать, это очень легко читается.
Легко обнаружить, но практически невозможно достать, или посадить. Потому что
компетенции наших проверяющих органов не распространяются на зарубежные
юрисдикции. Здесь вступает в силу второй рецепт – создание нормальной, по примеру
развитых стран, системы корпоративного управления. Она стартовала два года назад, но
сейчас программа застопорилась. Если не будет советов директоров с независимыми
членами, правильных зарплат, системы контроля и аудита, нам просто не видать никакого
повышения эффективности на госпредприятиях.
Дмитро Яблоновський, старший економіст Центру економічної стратегії:
Чому лише тільки про ТОП-93 ми знаємо щось? Якщо ми б подивилися на результати решти
3351 підприємств, то ми б побачили скільки ми, як власники, втрачаємо від володіння
ними. Нам потрібно вирішити: ми і далі хочемо втрачати чи ми готові заплатити
професійному керівнику, який би вивів це підприємство з такого стану? Ми зараз бачимо
одну сторону цієї медалі: "витрати на нових дорогих топ-менеджерів". Але ми не бачимо,
скільки ми отримаємо в результаті і скільки ми втрачаємо зараз. От якщо ми проаналізуємо
по факту втрати з тих державних підприємств, а потім проаналізуємо потенційні здобутки,
то отримаємо переконливу картинку. Але багато з тих, хто контролює зараз ці державні
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підприємства, не зацікавлені, щоб ми це бачили. Щоб ми розуміли скільки ми реально
втрачаємо через неефективну роботу цих підприємств.
Насправді практично неможливо визначити, що таке "прибуткове підприємство". З
найбільш "прибуткових" компаній Україні 9 з 10 – монополісти, і заробляють вони виключно
через те, що держава створює їм тепличні умови (зручні тарифи). Це не лише сприяє
неефективному врядуванню, це зупиняє інвесторів. Хто захоче прийти конкурувати в країну,
якщо тут є монополія, яку не посунути? Тому прибуток – не єдиний (а часно не основний)
спосіб оцінити ефективність державного сектору.
Руслан Корж, колишній заступник міністра економічного розвитку та
торгівлі України: Все вы знаете об истории одного из бывших депутатов, которому НАБУ
предъявило подозрение, и за которого поручилось 30 депутатов и министров. Так вот, ему
вменяется, в частности, то, что небезызвестная, объединенная горно-химическая компания,
которая была и есть под кураторством Минэкономразвития, осуществляла схемы по
выводу средств. Прибыль оседала в Швейцарии и в других странах. Так вот. Эта компания
была самой прибыльной в портфеле госпредприятий, который продолжает курировать
МЭРТ. Корреляции прибыль=эффективность в госсекторе не существует.
Андрій Герус, колишній член Комісії з регулювання енергетики та комунальних
послуг, член бізнес-ради проекту "Ціна держави": Відсотків 80-90 доходу державних
підприємств сконцентровано в 50-ти найбільших державних компаніях. А це значить, що і
90% корупції та політичного впливу сконцентровано саме там. Тому, якщо ми хочемо
вирішити проблему, то треба братися за те місце, де вона найбільше сконцентрована.
Одеський припортовий завод – це знаковий об'єкт, так само як компанія "Центренерго" або
всі обленерго. У держави уже є стратегія щодо їхньої приватизації. Приватизація великих
підприємств може залучити іноземні інвестиції. Іноземні компанії прийдуть сюди, створять
конкуренцію місцевим, принесуть нові технології. І це буде справжнім поштовхом для
розвитку України. Україна сьогодні досить залежна від підтримки Європи. Але ми в порядку
денному європейців і їхніх країн займаємо зовсім інше місце, аніж могли би. У державах, де
європейські компанії ведуть свій бізнес, вони вибудовують іншу політику. Вони мають тиск
від своїх компаній, і їхні уряди вже діють інакше. Тому з точки зору інтеграції політичної
дуже важливо, щоб до нас приходили саме західні, європейські і американські компанії. А
так ми просто локальна країна якась зі своїми бізнесменами, своїми олігархами, які дуже
багаті, як це не дивно, в бідній країні.
Продаж компаній сам по собі не вирішує проблем. По-перше, ми всі пам'ятаємо
"приватизацію" 90-х, після якої власність опинилася в руках кількох сімей. Від олігархічної
економіки ми страждаємо досі. По-друге, продаж – це лише частина (важлива, але лише
частина) успішного запуску економіки. Головне тут – залучення інвестицій, технологій з-за
кордону. А це передбачає також боротьбу з корупцією, створення єдиних умов, чесне
регулювання в різних секторах. Тобто змінюватися треба комплексно.
Володимир Федорін, співзасновник Bendukidze free market center: Приватизація –
це дуже комплексна реформа. Наприклад, ми хочемо, щоб приватизація була ефективною.
Але хто прийде купувати державні активи в умовах, коли ми маємо обмеження на вивід
капіталу? Хто прийде, коли ми маємо "ексклюзивний" доступ до правосуддя та
правоохоронних органів? Хто прийде купувати державні активи, коли СБУ, міліція,
прокуратура розглядають будь-який бізнес, не пов'язаний з політичними силами або з
владою, як свою власну кормову базу? Тому, мені здається, що нормальна приватизація
може бути проведена тільки на наступному політичному циклі, після перевиборів
дострокових або строкових. І приватизації мусить передувати дуже потужна підготовча
робота. Не тільки з точки зору залучення експертів чи радників, але і з точки зору
економічного оздоровлення.
Андрій Герус, колишній член Комісії з регулювання енергетики та комунальних
послуг, член бізнес-ради проекту "Ціна держави": Чому у людей негативне ставлення до
приватизації? Не тому, що "ми вийшли всі з Радянського Союзу". Це спрощене пояснення. В
значній мірі таке ставлення людей сформувалося тому, що ми бачили наслідки і результати
приватизації, яка була проведена раніше. Чи можемо ми пишатися тією приватизацією, яка
була в нас проведена в кінці 90-х, на початку 2000-х? Чи навіть до 2013 року? Якщо
говорити відверто, то мені така приватизація не дуже подобається. Тому, що ми замість
проблеми державних підприємств, отримали іншу проблему, яка називається олігархія і
монополія. Ми просто, одну проблему трансформуємо в іншу, сумарний результат не дуже
позитивний. Інша справа, коли ми згадуємо приватизацію Криворіжсталі. Як вона
проходила, яка там була конкуренція, яка там була початкова, яка кінцева ціна. І скільки
коштує Криворіжсталь фінально, у порівнянні, наприклад, з заводами, які продавалися до
того. Це конкурентна приватизація: компанію продали за 24 мільярди гривень. За тодішнім
курсом – величезні гроші. Важлива не тільки приватизація, але і те, як вона буде проведена.
З 2014 року було дуже, дуже, дуже багато можливостей змінити ситуацію. Це і
продаж великих компаній, і створення повноцінних наглядових рад, і вибір керівників на
повноцінному конкурсі. ТІльки чомусь це не працює. Cаме неможливість впроваджувати
реформу державних підприємств та тиск з боку бізнесменів та політиків став, наприклад,
причиною відставки міністра економічного розвитку та торгівлі Абрамавічуса.
Олег Гавриш, журналіст, програма "Перша шпальта": Если бы люди узнали о
том, какие объемы на самом деле воруются на госмонополиях, они бы все стали большими
сторонниками приватизации. И самыми ярыми её лоббистами. Мы же прекрасно понимаем,
как это всё происходит. За редкими исключениями, когда на предприятиях выбирались на
открытых конкурсах люди. В основном, конечно, это "политический топ". Приходит
коалиция, и она решает: кому и что дать. Это феодализм уже. Вот твоя вотчина, вот моя
вотчина. Мы поделили, поставили людей на потоках, а они снимают оттуда уже деньги. В
основном с подрядчиков. Да, конечно, много сделала система ProZorro, чтобы этого не
было, но многое зависит уже от условий конкурса. Их задают главы монополий, и там есть
возможности всё равно своровать. Масштабы этого воровства стали ясны, когда мы
увидели электронные декларации. В основном – это люди, которые зарабатывали на
бюджетных учреждениях и на госмонополиях.
Андрій Герус, колишній член Комісії з регулювання енергетики та комунальних
послуг, член бізнес-ради проекту "Ціна держави": Останні два роки було ухвалено
чимало непопулярних рішень щодо тарифів на електроенергію чи на газ. І ніхто особливо
не питав людей: подобається їм це чи ні. На фоні таких негативних рішень продаж
ключових підприємств на конкурентних засадах не створить якось додаткового негативу
для влади. На мою думку основна проблема не в тому, що суспільство не підтримує цю
приватизацію. Суспільство багато чого не підтримує, тим не менше, влада приймає
рішення. Я не бачив жодного випадку, щоб народні маси заблокували якесь рішення щодо
приватизації. Це все перебільшення. Навіть в Президента, якого вибрали 54% населення, у
програмі є приватизація, залучення іноземних інвестицій. Просто політикам потрібно
виконувати те, що вони говорять, які вони зобов'язання на себе беруть. І якщо б
приватизація була проведена рік-два тому, то позитивний економічний ефект міг бути
відчутний в декількох сферах. Перше – це валюта, тому що, прихід іноземцій означає притік
валюти, а відтак – стабілізацію курсу гривні до долара. Друге – це збільшення конкуренції.
Третє – іноземці приносять нові технології, нові інвестиції, це може бути збільшення
робочих місць. За деякими знаковими великими інвестиціями можуть піти наступні – все
має за собою ланцюговий ефект. Коли ми згадуємо, що державні підприємства – це джерело
корупції, то треба розуміти: коли є корупція, то є і конкретні люди, які цією корупцією
займаються. Тут питання не до суспільства. Це питання до тих людей, які приймають
ключові рішення в країні. …
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